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SSPPEECCJJAALLIISSTTYYCCZZNNAA  PPOORRAADDNNIIAA  
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EEDDUUKKAACCYYJJNNYYMMII    

w  Krakowie 
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Drodzy Czytelnicy, 

Biuletyn naszej Poradni adresowany jest do rodziców dzieci w wieku 
szkolnym, a także do pedagogów, nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów 
placówek oświatowych miasta Krakowa.  

W niniejszym wydaniu pragniemy przypomnieć o ogólnych zasadach 
działania Poradni, aktualnie pracującej kadrze, kryteriach przyjmowania dzieci 
i rodziców, a także zdać relację z ważnych wydarzeń organizowanych 
i współorganizowanych przez naszą Poradnię. 

  
 

 

Życzymy miłej lektury! 

http://www.poradnia-psychologiczna.com/


 

 

O NAS 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowo-
dzeniami Edukacyjnymi w Krakowie 
istnieje od dnia 1 września 2012. Została  
przekształcona z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej dla Dzieci Dyslektycznych, 
działającej od 1993 roku. Jest ona publiczną 
placówką oświatowo - wychowawczą, 
która oferuje pomoc diagnostyczną  
i postdiagnostyczną dla uczniów krako-
wskich szkół podstawowych i szkół ponad-
podstawowych. Posiada także doświad-
czenie w kompleksowym wspomaganiu 
szkół, oferuje pomoc dla pedagogów, 
nauczycieli i kadry kiero-wniczej. 

Proponujemy dzieciom specja-
listyczną diagnozę psychologiczno - 
pedagogiczną przyczyn ich trudności  
w nauce oraz indywidualne i grupowe 
zajęcia terapeutyczne. Specjaliści udzielają 
pomocy psychologicznej, pedagogicznej  
i logopedycznej dzieciom z niepow-
odzeniami edukacyjnym, których przyczy-
ną są: specyficzne trudności w uczeniu 
się (dysleksja rozwojowa), inteligencja 
niższa niż przeciętna, zaburzenia 
komunikacji językowej (niedokształcenie 
mowy o typie afazji, jąkanie) oraz 
trudności adaptacyjne związane  
z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym 
związanymi z wcześniejszym kształceniem 
za granicą.  

Priorytetem pracy Poradni jest 
udzielanie całościowej systemowej pomocy 
dziecku oraz rodzinie, poprzez diagnozę 
aktualnymi metodami badawczymi, 
specjalistyczną terapię prowadzoną od 
początku edukacji do jej zakończenia. 
Profesjonalna kadra pedagogiczna Dys-
ponuje najnowszym warsztatem diagno-
styczno - terapeutycznym oraz może służyć 
pomocą przez cały okres edukacji dziecka. 

Nasza Poradnia mieści się przy  
ul. Św. Gertrudy 2. Zlokalizowana jest na 

obszarze Dzielnicy I Kraków - Stare Miasto, 
w samym centrum miasta, przy głównym 
trakcie komunikacyjnym. Lokalizacja 
placówki i łatwość w dojeździe do niej 
umożliwia szybsze dotarcie dzieci  
i rodziców na badania i zajęcia z każdego 
punktu w Krakowie. 

 

KRYTERIA PRZYJMOWANIA DZIECI 

I RODZICÓW 

W naszej Poradni dzieci przyjmowane są  
na prośbę rodziców. 
Rejestracja odbywa się telefonicznie lub 
osobiście w sekretariacie Poradni, od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
8.00 do 19.00. 
 

Kryteria przyjmowania dzieci:  
 dzieci przejawiające trudności  

w nauce o dużym nasileniu; 
 dzieci z zaburzoną komunikacją 

językową; 
 dzieci przybywające z zagranicy  

i z mniejszości narodowych; 
 

Etapy diagnozy:  
 zespól diagnostyczno-konsultacyj-

ny: podczas indywidualnego spot-
kania z Rodzicami prowadzonego 
przez psychologa lub pedagoga 
dokonuje  kwalifikacji na badania 
diagnostyczne lub do pracy terapeu-
tycznej;  

 odpowiednia diagnoza pedagogi-

Rodzic zgłaszający się na konsultację 

powinien przynieść: 

 opinię ze szkoły – od wychowawcy dziecka 

lub nauczycieli uczących; 

 świadectwa szkolne; 

 PESEL dziecka; 

 dokumentację wcześniejszych badań 

psychologicznych, pedagogicznych 

 i logopedycznych; 

 dokumentację badań medycznych, jeżeli 

dziecko pozostaje w specjalistycznej opiece 

lekarskiej; 

 zeszyty przedmiotowe i prace pisemne 

dziecka. 

 

 



czna, psychologiczna, logopedyczna. 

 

 

 

NASZA KADRA w roku szkolnym 2019/2020 

 

 mgr Małgorzata Niewodowska: pedagog specjalny, surdopedagog,   

dyrektor  Poradni 

 mgr Małgorzata Mosur: psycholog, wicedyrektor Poradni  

 mgr Aleksandra Białek: psycholog 

 mgr Jolanta Bień: pedagog specjalny, socjoterapeuta  

 mgr Maria Borczyk: psycholog   

 mgr Magdalena Biłan-Brozenbach: psycholog  

 mgr Anna Duda: psycholog 

 mgr Katarzyna Gorzko: pedagog 

 mgr Izabela Jackowska: logopeda 

 mgr Małgorzata Karakuszka: pedagog specjalny, logopeda 

 mgr Urszula Majcher-Legawiec: pedagog, 

 mgr Beata Tchorzewska: pedagog 

 mgr Marta Masłowska: psycholog, pedagog 

 mgr Magdalena Natanek: pedagog 

 mgr Anna Paluch: psycholog, logopeda  

 mgr Anna Pasek: psycholog, logopeda  

 mgr Jolanta Radoń: pedagog 

 mgr Szymon Rozmus: pedagog 

 mgr Dorota Sarna: psycholog 

 mgr Beata Sroka: psycholog 

 mgr Grażyna Witko: psycholog  



 mgr Barbara Woszczyna: psycholog 

EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 

21-25.10.2019- RELACJA 

 

Po raz kolejny nasza Poradnia 

miała zaszczyt wystąpić w roli współ-

organizatora razem z XIV Liceum Ogólno-

kształcącym w Krakowie, biorąc udział  

w wydarzeniach w ramach Europejskiego 

Tygodnia Świadomości Dysleksji. Nasi 

pracownicy już pierwszego dnia prowa-

dzili interesujące warsztaty dla młodzieży. 

W pierwszym z nich pt.: „Sztuka uczenia 

się - pomocne techniki zapamiętywania” 

pani mgr Małgorzata Karakuszka i mgr 

Anna Rojek-Gicala przedstawiały zasady 

tworzenia map myśli, zachęcając uczestni-

ków zajęć do wykorzystywania efektywnej 

metody nauki w życiu szkolnym oraz 

podczas wykonywania codziennych obo-

wiązków.  

 

 
 

Drugim ważnym wydarzeniem tego 

dnia był wykład na temat słuchu, gdzie 

dokładnie omówiono, jak on działa  

i dlaczego uczniowie - dyslektycy powinni 

zwracać szczególną uwagę na słuch. 

Osoby chętne mogły nawet skorzystać  

z możliwości uczestniczenia w przesiewo-

wym badaniu słuchu.  

 

 
Nie zapomniano równie tego dnia  

o elemencie artystycznym w postaci kursu 

tańczenia zumby.  

 

 
 

Po sprawdzeniu swoich tanecznych umie-

jęności przyszedł czas na wyłonienie 

mistrza ortografii w konkursie pt. 

„Ortowyzwanie”. Został on przeprowa-

dzony przez panią profesor Alicję Ryś,  

a odbył się w nietypowej formie, bo na 

platformie internetowej Kahoot. Każdy 

uczestnik odpowiedzi udzielał na swoim 

telefonie komórkowym, co spotkało się  

z nie lada zaskoczeniem.  

 

 



 

Drugi dzień obfitował głównie  

w różnego rodzaju konkursy, a było ich aż 

cztery. Konkurs pięknego czytania dla 

uczniów z dysleksją „Czytanie to moja 

pasja!”, organizowany przez panie profesor 

Jolantę Stachowską oraz Joannę Książek. 

Poziom był tak wyrównany, że dwie osoby 

zdobyły drugie miejsca i w takiej samej 

konfiguracji rozdano nagrody za osiągnię-

cie trzeciego miejsca. Klasyfikacja końco-

wa wygląda następująco: 

I   Miejsce: Jerzy Kucharski  

II  Miejsce: Martyna Szuba oraz  Fabian 

Dydaś  

III Miejsce: Emilia Kłysz oraz  Maciej 

Mikuliszyn 

 

 
 

Nie inaczej sytuacja wyglądała podczas 

konkursu ortograficznego „Ortograficzna 

corrida. I Ty możesz zostać Mistrzem 

Ortografii!”, który zorganizowany został 

przez panie profesor Joannę Książek  

i Alicję Ryś. Laureatami zostali: 

I Miejsce: Karolina Kurzydło oraz Szymon 

Jajeśnica 

II  Miejsce: Jakub Filip  

III Miejsce: Mikołaj Wójtowicz 

 

 

 

Swoje umiejętności frazeologiczne można 

było sprawdzić, biorąc udział w zmaga-

niach pt. „Mistrz Słowa – z frazeologią za 

pan brat” przeprowadzonych również na 

platformie Kahoot. Organizatorem była 

pani profesor Alicja Ryś, a osobami 

wyróżnionymi zostali:  

 

I   Miejsce: Izabela Wałęga  

II  Miejsce: Julia Sikorska  

III Miejsce: Szymon Jajeśnica 

 

 
 

Dzień zakończyły zmagania kaligraficzne  

w postaci konkursu pt. „Mistrz Pióra-  

z piórem za pan brat!”, organizowanym 

przez Panie Profesor Edytę Zarembę oraz 

Alicję Ryś. Do szkoły napłynęło mnóstwo 

prac z różnych szkół, w 4 kategoriach 

wiekowych. Chociaż konkurencja była 

ogromna, zwyciężyły następujące osoby:  

a) W kategorii - klasy II i III - 

I   Miejsce: Kalina Siedlik  

II  Miejsce: Anna Sitko  

III Miejsce: Nicola Jabłońska  

b) W kategorii - klasy IV- VI  

I   Miejsce: Maja Tetela  

II  Miejsce: Aleksandra Tyrańska  

III Miejsce: Klaudia Borak Wiktoria 

Marceli  

c) W kategorii - klasy VII-VIII 

I   Miejsce: Lena Wiśniewska  

II  Miejsce: Paweł Słowik 

III Miejsce: Jakub Słowik 

d) W kategorii – klasy liceum 

I   Miejsce: Laura Krzysztofik  

II  Miejsce: Jakub Pyrcz 

III Miejsce: Martyna Mazoń  

Specjalne wyróżnienie otrzymała Jessica 



Potocki.  

 

23 października pomiędzy godzi-

nami 12:00, a 16:00 odbywały się konsul-

tacje dla rodziców, którzy mogli porozma-

wiać z pracownikami naszej Poradni. 

Dyżur pełniły mgr Anna Pasek, mgr Beata 

Sroka, mgr Dorota Sarna oraz mgr Marta 

Masłowska, dzieląc się swoim doświad-

czeniem i wiedzą z osobami chętnymi 

zgłębienia tematyki dysleksji rozwojowej.  

W przedostatnim dniu ETŚD 

zostało przeprowadzone szkolenie dla 

nauczycieli pt. „Przygody Don Kichota  

w walce z wiatrakami - analiza  

i interpretacja opinii psychologiczno-

pedagogicznej, w celu dostosowania 

wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia 

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się”. Pani mgr Jolanta Bień, mgr Barbara 

Woszczyna oraz mgr Maria Borczyk 

wcieliły się w rolę prowadzących, 

przedstawiając najważniejsze informacje 

niezbędne we właściwym rozumieniu 

zapisów zawartych w opiniach psycholo-

giczno - pedagogicznych.   

 

 
 

W ostatnim dniu około godziny 10.30 

odbyło się wręczenie nagród oraz 

podsumowanie ETŚD na uroczystej gali, 

podsumowującej cały tydzień warsztatów, 

zajęć, a także przeprowadzonych konkur-

sów dla uczniów. Dzięki Panu Profesorowi 

Dariuszowi Godyniowi każdy mógł 

zobaczyć niezapomniany film z prezen-

tacją wszystkich wydarzeń Europejskiego 

Tygodnia Świadomości Dysleksji.  

 

 
Z ramienia Poradni dziękujemy 

XIV Liceum Ogólnokształcącemu za za-

proszenie nas, po raz kolejny, do roli 

współorganizatora. Specjalne podzięko-

wania należą się również wszystkim 

nauczycielom, pedagogom i psychologom, 

którzy organizowali i przeprowadzili 

szereg wydarzeń, tworząc niezwykłe 

święto dysleksji.  

 

 
 

Relację przygotował:   

mgr Szymon Rozmus, pedagog 

 

Źródło zdjęć: 

http://www.xivlo.krakow.pl/index.php/639

-etds-2019-w-xiv-lo-relacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RELACJA Z KONFERENCJI 

„„Szkolna de … presja– szklany sufit, którego nie możemy 

przebić”. 

11 grudnia 2019 r. w Q Hotelu Plus  

 w Krakowie odbyła się konferencja naukowa 

zatytułowana „Szkolna de … presja– szklany 

sufit, którego nie możemy przebić”. 

Organizatorami konferencji byli  Specjali-

styczna Poradnia Wczesnej Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej, Specjali-

styczna Poradnia Psychologiczno- Pedago-

giczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami 

Edukacyjnymi oraz  Instytut Nauki Lektikon . 

Celem konferencji jest podjęcie naukowego 

dyskursu na temat przyczyn trudności z jakimi 

spotyka się nauczyciel i uczeń w szkole oraz 

jaki wpływ na przebieg procesu edukacji ma 

presja wywierana na podmioty współpracujące 

w rzeczywistości szkolnej. 

 

 Na początku wystąpiła p. Ewa 

Pohorecka, Dyrektor Specjalistycznej Poradni 

Wczesnej Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej w Krakowie. W wykładzie 

Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak 

wyczerpanie emocjonalne i brak wsparcia 

wpływa na kondycję psychiczną nauczycieli p. 

Pohorecka poruszyła istotne kwestie dotyczące 

wzajemnej współpracy i wspar-cia, których 

brak przyczynia się do powstawania wypalenia 

zawodowego, szczególnie w zawodzie 

nauczyciela. Następnie p. Anna Ryszka  

i p. Krystian Sroka z Instytutu Nauki Lektikon 

zastanawiali się jak tworzyć optymalne 

warunki do rozwoju - w wystąpieniu Między 

presją, a współpracą. Jak budować optymalne 

warunki do rozwoju dziecka. Kwestie presji  

i przestymulowania w rozwoju poruszył  

p. Stanisław Bobula z Ery Edukacji  

w wykładzie Konsekwencje wychowania  

w nadmiernej presji i stymulacji, dla rozwoju  

 i zachowania dzieci. O tym Jak pomóc 

dziecku i rodzicowi w kryzysie szkolnym - 

Zreformowany system wsparcia dla dzieci  

z problemami psychicznymi mówił dr med. 

Krzysztof Szwajca, psychiatra Collegium 

Medicum Uniwersytet Jagielloński. Ostatnim 

wykładem przed dyskusją zamykającą 

konferencję (Nie)moc - móc. O dopasowanych 

i skutecznych formach wsparcia dla 

nauczycieli w sieciach współpracy  

i samokształcenia p. Renaty Flis.  

 

 

Relację przygotowała: 

Magdalena Biłan-Brozenbach, psycholog



  

 

Specjalistyczna Poradnia Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej   

w Krakowie oraz 

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci  

z Niepowodzeniami Edukacyjnymi 

serdecznie zapraszają na 

Konferencję 

 „Szkolna de … presja  – 

szklany sufit, którego nie możemy przebić” 

11 grudnia 2019 r. godz. 10.00  
Q Hotel Plus Kraków, ul. Wygrana 6, 30-311 Kraków 

 

Program Konferencji 
  9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.15 Uroczyste otwarcie konferencji 

10.15 – 10.45 Wypalenie zawodowe nauczycieli – jak wyczerpanie emocjonalne i brak wsparcia 

wpływa na kondycję psychiczną nauczycieli – Ewa Pohorecka, Dyrektor Specjalistycznej Poradni 

Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie 

10.45 – 11.15  Między presją, a współpracą. Jak budować optymalne warunki do rozwoju dziecka – 

Anna Ryszka, Krystian Sroka, Instytut Nauki Lektikon 

11.15 – 11.45 Konsekwencje wychowania w  nadmiernej presji i stymulacji, dla rozwoju 

i zachowania dzieci – Stanisław  Bobula, Era Edukacji  

11.45 – 12.15 Przerwa kawowa 

12.15 – 13.00 Jak pomóc dziecku i rodzicowi w kryzysie szkolnym - Zreformowany  system 

wsparcia dla dzieci z problemami psychicznymi – Krzysztof Szwajca, dr  med. psychiatra, 

Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński 

 13.00 – 13.45  (Nie)moc - móc. O dopasowanych i skutecznych formach wsparcia dla nauczycieli 

w sieciach współpracy i samokształcenia – Renata Flis  

13.45 – 14.00 Podsumowanie 

14.00 – 15.00 Lunch  

Zapisy przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 

internetowej www.lektikon.edu.pl (zakładka SZKOLENIA >> KONFERENCJE) lub poprzez link: 

https://link.do/njQOE do dnia 10 grudnia br. 

 

Zapisy przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na 

stronie internetowej https://poradnia-psychologiczna.com/konferencje do dnia  27 listopada br.      

 

http://www.lektikon.edu.pl/
https://poradnia-psychologiczna.com/konferencje


 

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia 

oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku życzy 

 
Małgorzata Niewodowska 

Dyrektor Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej 

Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi 
w Krakowie 

wraz z Pracownikami 



 

JAK DO NAS DOTRZEĆ? 
 
 

 
 

TRAMWAJE 6, 8, 10, 13, 18 – przystanek „Św. Gertrudy” 
TRAMWAJE 1, 3, 10, 24, 52 – przystanek „Poczta Główna” 

 
 

 

Poradnia czynna od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 8.00 - 19.00 

 

ZAPRASZAMY! 
 
 
 

Więcej informacji na naszej stronie internetowej 
www.poradnia-psychologiczna.com 

 
 

Biuletyn  opracowuje zespół redakcyjny w składzie: 
mgr Małgorzata Niewodowska – dyrektor 

mgr Magdalena Biłan- Brozenbach - psycholog 
mgr Szymon Rozmus – pedagog 

mgr Małgorzata Karakuszka - pedagog 
 

Adres redakcji:  
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna 

 Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi  
ul. św. Gertrudy 2      
31 – 046 Kraków 


