
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



OFERTA PROGRAMOWA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZPP 

W OSTRÓDZIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

RODZICE 

L.p. Odbiorcy 

(charakterystyka 

szczegółowa), 

prowadzący 

Tematyka 

 

Forma 

(szkolenie/wykład/ 

prelekcja/warsztat) 

Miejsce 

(szkoła/poradnia/online) 

Termin 

(cykliczność) 

1.  Wszyscy rodzice 

M. Pelczarska 

D. Jaskółowska 

„Szkoła dla Rodziców” cz. I warsztaty Poradnia Cykl 10 spotkań, 

po zebraniu się grupy 

2.  Rodzice, którzy 

ukończyli część I 

warsztatów „Szkoła 

dla Rodziców” i/lub 

posiadają więcej niż 

jedno dziecko 

M. Pelczarska 

D. Jaskółowska 

„Szkoła dla Rodziców” cz. II warsztaty Poradnia Cykl 10 spotkań, 

po zebraniu się grupy 

3.  Rodzice 

K. Chmielewski 

W zdrowym ciele zdrowy mózg - 

wpływ aktywności ruchowej i 

zbilansowanej diety na kondycję 

intelektualną dziecka. 

prelekcja Szkoła 1 spotkanie 

ok. 60 minut 

4.  Rodzice 

D. Jaskółowska 

 

Grupa wsparcia dla mam dzieci 

autystycznych. 

warsztaty Poradnia Cykl 10 spotkań, po 

zebraniu się grupy 

1 spotkanie 

ok. 90 minut 

5.  Rodzice 

D. Jaskółowska 

 

 

Grupa wsparcia dla mam dzieci 

do 1 roku życia „Narodziny 

mamy” 

warsztaty Poradnia Cykl 10 spotkań, po 

zebraniu się grupy 

1 spotkanie 

ok. 90 minut 



6.  Rodzice dzieci 

w wieku 

przedszkolnym 

A. Górska, S. 

Lisewska 

Jak wspierać rozwój poznawczy 

i emocjonalny dziecka w wieku 

przedszkolnym? 

prelekcja Przedszkole 1 spotkanie 

ok. 90 minut 

 

7.  Rodzice dzieci 

w wieku 

przedszkolnym 

K. Tarasiuk, 

A. Ciesielska 

Dojrzałość szkolna – jak 

wesprzeć dziecko w jej 

osiąganiu? 

prelekcja Poradnia, przedszkole, 

kl.0 w szkołach 

1 spotkanie 

1 godzina 

 

8.  Rodzice dzieci 

przedszkolnych 

Dorota Przybecka, 

Monika Otremba 

,,Zabawy rozwijające 

kompetencje słuchowo-językowe 

dziecka w wieku 

przedszkolnym”. 

szkolenie 

 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna 

w Ostródzie 

15.12.2022 

Godz. 16:00 

ok. 90 minut 

9.  Rodzice dzieci 

niemówiących 

oraz z opóźnionym 

rozwojem mowy 

Beata Machulska 

Monika Otremba 

Moje dziecko nie mówi. Jak 

budować struktury języka u dzieci 

z opóźnionym rozwojem mowy. 

 

szkolenie Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna, ul. 

Sportowa 1,  Ostróda 

15:00 -17:00 

24 listopada 2022 

 

10.  Rodzice dzieci 

z zaburzeniami 

komunikacji 

językowej 

Beata Machulska 

Monika Otremba 

Moje dziecko nie mówi. Jak 

budować struktury języka u dzieci 

ze spektrum autyzmu. 

 

szkolenie Poradnia Psychologiczno 

– Pedagogiczna, ul. 

Sportowa 1,  Ostróda 

15:00-17:00 

9 marca 2023 

 

11.  Rodzice dzieci 

w wieku 

przedszkolnym i 

wczesnoszkolnym 

Agnieszka Macyra 

Co zrobić, żeby dzieci nas 

słuchały? 

warsztat Szkoły, przedszkola 1 spotkanie 

ok. 2 godzin 



12.  Rodzice dzieci 

w wieku 

wczesnoszkolnym. 

A. Ciesielska, 

K. Tarasiuk 

Trudności w pisaniu i czytaniu – 

jak zabiegać i wspierać ucznia. 

warsztaty Szkoła 2 spotkania (I i II semestr) 

1 godzina 

 

13.  Rodzice dzieci 

w klasach I-III 

A. Górska, S. 

Lisewska 

Jak motywować dziecko do 

nauki? 

prelekcja Szkoła 1 spotkanie 

ok. 90 minut 

 

14.  Rodzice uczniów klas 

IV-VIII 

Aleksandra Żmich 

„Zaburzenia depresyjne u dzieci i 

młodzieży” 

 

prelekcja Szkoła 1 spotkanie (ok. 45 minut) 

15.  Rodzice 

D. Jaskółowska 

 

Grupa wsparcia dla mam 

nastolatków 

warsztaty Poradnia Cykl 10 spotkań, po 

zebraniu się grupy 

1 spotkanie 

ok. 90 minut 

16.  Rodzice uczniów klas 

VIII 

M. Pelczarska 

Co trzeba wiedzieć, żeby dobrze 

pomóc dziecku w wyborze szkoły 

średniej 

prelekcja Szkoła 1 spotkanie 

ok. 30 minut 

 
NAUCZYCIELE 

L.p. Odbiorcy 

(charakterystyka 

szczegółowa) 

Tematyka 

 

Forma 

(szkolenie/wykład/ 

prelekcja/warsztat) 

Miejsce 

(szkoła/poradnia/online) 

Termin 

(cykliczność) 

1. Nauczyciele 

początkujący, 

rozpoczynający pracę w 

oświacie, młodzi stażem 

(do 3 roku pracy) 

Monika Włodarczyk-

Dudka 

Jak i w jakim zakresie Poradnia 

PP może wspomagać pracę 

nauczyciela początkującego? 

szkolenie Poradnia 1 spotkanie – 27 

października godz. 16.30 

sala konferencyjna 



2. Pedagog specjalny 

w przedszkolu i szkole 

Monika Włodarczyk-

Dudka 

Jak i w jakim zakresie Poradnia 

PP może wspomagać pracę 

pedagogów specjalnych? 

szkolenie Poradnia 1 spotkanie – 18 

października godz. 16.30 

sala konferencyjna 

3. Nauczyciele 

potrzebujący 

odpoczynku i 

zrozumienia, 

zaopiekowania 

we własnym gronie 

M. Pelczarska 

W kręgu nauczycieli warsztaty Szkoła lub poradnia – do 

uzgodnienia 

Cykl 8 spotkań, po 

zebraniu się grupy 

1 spotkanie 

ok. 90 minut 

4. Wychowawcy 

w przedszkolu 

A. Górska, S. Lisewska 

Jak wspierać rozwój poznawczy i 

emocjonalny dziecka w wieku 

przedszkolnym. 

prelekcja Poradnia 1 spotkanie 

ok. 90 minut 

5. Wychowawcy 

rozpoczynający pracę 

w przedszkolu 

A. Górska, S. Lisewska 

Jak poradzić sobie ze złością 

dzieci – kodeks przedszkolaka. 

prelekcja Poradnia 1 spotkanie 

ok. 90 minut 

6. Nauczyciele przedszkoli 

Dorota Przybecka, 

Monika Otremba 

,,Rozwijanie kompetencji 

słuchowo-językowych u dzieci w 

wieku przedszkolnym z 

wykorzystaniem programu 

,,Klucz do uczenia się”. 

szkolenie 

 

Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w 

Ostródzie 

18.05.2023 

Godz. 16:00 



7. Nauczyciele 

przedszkoli, 

Nauczyciele Szkół 

Podstawowych ( I –III) 

Beata Machulska 

Monika Otremba 

Jak pomóc małym dzieciom  

z Ukrainy w przezwyciężaniu 

trudności językowych 

 i adaptacyjnych. 

Szkolenie Przedszkola, Szkoły 

Podstawowe 

9:00 – 11:00 

10 stycznia 2023 

 

8. Klasy I-III 

J. Naruniec, M. Kuzyk 

TUS – narzędzie nauczyciela w 

pracy z trudnymi zachowaniami 

uczniów. 

prelekcja Szkoła 1 spotkanie 

ok. 90 minut 

9. Nauczyciele 

K. Chmielewski 

Diagnoza dyspraksji- 

różnicowanie dyspraksji u dzieci 

warsztaty Szkoła, poradnia 1 spotkanie 

ok. 90 minut 

10. Nauczyciele uczniów 

na II etapie 

edukacyjnym 

Aleksandra Żmich 

„Zachowania autoagresywne 

dzieci i młodzieży. Jak 

reagować?” 

prelekcja Szkoła 1 spotkanie (około 45-60 

minut) 

 

 

 

 

 



DZIECI i MŁODZIEŻ 

L.p. Odbiorcy 

(charakterystyka 

szczegółowa) 

Tematyka 

 

Forma (zajęcia 

grupowe/ 

prelekcja/warsztat) 

Miejsce 

(szkoła/poradnia/online) 

Termin 

(cykliczność) 

1. Dzieci w wieku 6 

m.ż.-3 r.ż 

M. Pelczarska, 

D. Jaskółowska 

„SensoRaczki” – budowanie 

więzi między rodzicem a 

dzieckiem podczas wspólnych 

zabaw sensorycznych, 

sensoplastycznych. 

warsztaty Poradnia Cykl 6 spotkań, po 

zebraniu się grupy 

2. Dzieci w wieku 3 – 9 

r.ż 

M. Pelczarska, D. 

Jaskółowska 

„SensoRaki” – budowanie więzi 

między rodzicem a dzieckiem 

podczas wspólnych zabaw 

sensorycznych, 

sensoplastycznych. 

warsztaty Poradnia Cykl 6 spotkań, po 

zebraniu się grupy 

3. Dzieci w wieku 5-7 lat 

K. Tarasiuk 

„Nasze emocje” - zajęcia 

wspierające rozwój społeczno – 

emocjonalny u dzieci. 

warsztaty Poradnia 2 razy w miesiącu od 

listopada 

4. Dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Beata Machulska 

Agnieszka Górska 

 

Profilaktyka logopedyczna  

w grupach przedszkolnych 

Zajęcia grupowe dla 

dzieci 

Przedszkola 9:00- 11:00 

18 kwietnia 2023 

 

5. J. Naruniec, M. 

Kuzyk 

Trening Umiejętności 

Społecznych dla uczniów. 

warsztaty Poradnia II semestr 

Cykl: co tydzień - 10 

spotkań 

6. Uczniowie klas I-III 

SP 

A. Górska, S. 

Lisewska 

Zajęcia poprawiające 

koncentrację uwagi. 

warsztaty Szkoła 1 godzina lekcyjna 

7. Uczniowie klas I-III 

SP 

„Serdecznie witamy” – warsztaty 

zwiększające świadomość 

warsztaty dla klasy Szkoła 1 godzina lekcyjna 



A. Aleksiuk, A. 

Górska 

uczniów na temat różnorodności 

świata i wzmacniające postawy 

otwartości oraz szacunku wobec 

osób pochodzących z innych 

kultur. 

8. Uczniowie klas I-III 

SP 

A. Aleksiuk, A. 

Górska 

„Mam tę moc, masz i ty” -  

warsztaty zwiększające 

świadomość uczniów na temat 

różnorodności osób i 

społeczeństw oraz kształtujące 

postawy otwartości i wzajemnego 

szacunku w różnorodnej 

społeczności. 

warsztaty dla klasy Szkoła 1 godzina lekcyjna 

9. Dzieci w wieku 

szkolnym (8-12 lat) 

Beata Machulska 

Agnieszka Górska 

 

Apteczka pierwszej pomocy 

emocjonalnej 

Zajęcia grupowe dla 

dzieci. 

Program 

profilaktyczny 

realizowany podczas 

godzin 

wychowawczych 

(10 spotkań) 

 

Szkoła 8:00-12:00 

Czwartki 

II semestr 

10 spotkań 

 

10. Uczniowie klas IV-VI 

SP 

A. Aleksiuk, A. 

Górska 

„Podróż w nieznane” - warsztaty 

zwiększające świadomość 

uczniów na temat różnorodności 

osób i kultur oraz kształtujące 

postawy otwartości i wzajemnego 

szacunku. 

warsztaty dla klasy Szkoła 1 godzina lekcyjna 

11. Uczniowie klas IV-

VIII 

Aleksandra Żmich 

„Fonoholizm – uzależnienie od 

telefonu komórkowego” 

warsztaty, prelekcja, 

zajęcia dla grup 

klasowych 

Szkoła 1 godzina lekcyjna 

(45 min.) 



12. Uczniowie klas VII – 

VIII SP 

A. Aleksiuk, A. 

Górska 

„Włącznik” – warsztaty 

uwrażliwiające na sytuacje 

wykluczenia, uczące, jak włączać 

innych do działania/ zabawy. 

warsztaty dla klasy Szkoła 1 godzina lekcyjna 

13. Uczniowie klas 

maturalnych mający 

dylematy z 

zaplanowaniem 

dalszej ścieżki 

edukacyjno-

zawodowej 

M. Pelczarska 

W drodze do celu – spotkania z 

wykorzystaniem gry 

coachingowej „Podróż Bohatera” 

zajęcia grupowe, 

grupa do 10 osób 

szkoła lub poradnia-do 

ustalenia 

4 spotkania w trakcie ferii 

zimowych, każe spotkanie 

potrwa około 2 godzin 

STAŁA OFERTA 

1. Rodzice, 

Nauczyciele 

 

Dzień otwarty konsultacje poradnia Każda środa 

15.30-17.30 

2. Dzieci w wieku 

przedszkolnym 

A. Górska, S. Lisewska 

Badania przesiewowe KORP dla 

dzieci w wieku przedszkolnym 

 

Badanie + 

omówienie 

przedszkole Według zgłoszeń 

3. Dzieci w wieku 

przedszkolnym 

A. Macyra, M. 

Otremba 

Badania przesiewowe 

logopedyczne 

Badanie + 

omówienie 

przedszkole, szkoła Według zgłoszeń 

UWAGI:                  1. Oferta Programowa Poradni ZPP znajduje się na stronie internetowej www.poradnia.ostroda.pl 

2. Każda placówka ma możliwość skorzystania z 3 form proponowanych w Ofercie. 

3. Kartę Zgłoszenia dotyczącą realizacji Oferty Programowej Poradni ZPP proszę przesyłać na adres e-mail: 

aleksiuk_a@poradnia.ostroda.pl 

 

termin nadsyłania zgłoszeń do 10 listopada 2022 

http://www.poradnia.ostroda.pl/


 



OFERTA  PROGRAMOWA POWIATOWEJ  BIBLIOTEKI  PEDAGOGICZNEJ ZPP  

W OSTRÓDZIE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

I. Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków i uczniów : 
 

Lp. Temat zajęć Czas Adresat Prowadzący Miejsce zajęć Uwagi  

 

ZAJĘCIA DLA PRZEDSZKOLI 

 

 

1 „Jedz zdrowo!” 

 

60 min. 5-6 latki E. Tańska 

 

do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne promujące 

zdrowy styl życia się na podstawie wiersza 

Stanisława Jachowicza „Chory kotek”. 

 

 

2 „Cztery pory roku” 60 min. 5-6 latki E. Tańska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne zapoznające z 

oznakami poszczególnych pór roku na 

podstawie wiersza B. Forma pt. „Kapryśna 

pogoda”. 

 

3 „Jak rozmawiać trzeba z psem?” 60 min. 5-6 latki E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne promujące 

czytelnictwo na podstawie książki Rafała 

Witka „Dobry pies” z serii „Czytam 

Sobie” 

 

4 „Spotkanie z książką” 60 min. 5-6 latki E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne (zapoznanie 

dzieci z biblioteką i zasadami 

poszanowania książek; rozbudzanie 

zainteresowań czytelniczych dzieci) 

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

 

 

1 „Książki – znam, czytam i szanuję” 45 min. kl. I-III E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne na temat 

poszanowania książek i dbania o higienę 

 



czytania 

2           „Moja przyjaciółka książka” 45 min. kl. I-III E. Tańska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne na temat 

budowy książki na podstawie wiersza T. 

Kubiaka „Ja jestem książka”. 

 

3 „Trudne słowo : kompromis” 

 

45 min. kl. IV-VI E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia na temat jednej z metod 

rozwiązywania konfliktów w grupie 

 

4 „Legendy i baśnie Warmii i Mazur” 

 

45 min. Kl. IV-VI E. Tańska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne, prezentacja 

literatury regionalnej 

 

5 „Czytajmy razem” 45 min kl. VII-VIII E. Pawłowska do uzgodnienia Zajęcia edukacyjne promujące 

czytelnictwo i zalety czytania książek 

 

6 „Książka dobra na wszystko” 45 min Kl. VII-VIII E. Tańska do uzgodnienia Zajęcia literacko-plastyczne na podstawie 

wiersza M. Próchniewicz „Warto czytać”, 

pogadanka na temat ulubionych książek 

 

 

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 

 

 

1. „Biblioteka pedagogiczna – źródłem 

informacji” 

45 min. kl. I-IV E. Pawłowska do uzgodnienia Zapoznanie z biblioteką (komu służy i 

jakie zbiory posiada, zasady zapisu i 

wypożyczania); prezentacja strony www 

biblioteki i katalogu on-line 

 

2 „Jak czytać efektywnie?” 45 min kl. I-IV E. Tańska do uzgodnienia Zapoznanie uczniów z technikami 

efektywnego czytania, ćwiczenia 

3 „Wyszukiwanie informacji w katalogach   

on-line wybranych bibliotek” 

45 min. kl. I-IV E. Pawłowska do uzgodnienia Prezentacja katalogów on-line lokalnych 

bibliotek, ćwiczenia w wyszukiwaniu 

informacji 

4 „Czasopisma źródłem wiedzy” 45 min. kl. I-IV E. Tańska do uzgodnienia Zarys historii czasopiśmiennictwa, 

prezentacja różnych rodzajów prasy i 

wybranych gatunków publicystycznych  

 

 



II. Formy wsparcia nauczycieli i rodziców : 

 
 

Lp. Forma Tematyka Adresaci Typ szkoły 

1. Tematyczne pakiety książek  - 

przygotowane do wypożyczenia do szkół 

np. na rady pedagogiczne, szkolenia 

WDN, spotkania z rodzicami itp. 

 

Jak zmotywować uczniów do nauki? Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Zagrożenia dla dzieci i młodzieży ze 

strony nowych mediów 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Depresja u dzieci i młodzieży Wychowawcy, pedagodzy 

szkolni, rodzice 

Przedszkola; Szkoły 

podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Lęki i fobie szkolne Wychowawcy, pedagodzy 

szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

 Wsparcie uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

Wychowawcy, pedagodzy 

szkolni, terapeuci 

Przedszkola ; szkoły 

podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Dzieci i młodzież ze spectrum autyzmu 

 

Nauczyciele, Wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, 

terapeuci, rodzice 

Przedszkola ; szkoły 

podstawowe i 

ponadpodstawowe 

2. Tematyczne wykazy literatury (forma 

online) - przygotowane na bazie zbiorów 

PBP w Ostródzie zestawienia 

bibliograficzne na wybrany temat (pliki 

pdf.) 

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne 

dzieci i młodzieży  

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Problemy zdrowia psychicznego uczniów 

- działania profilaktyczne i 

interwencyjne  

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, rodzice 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 



 Edukacja międzykulturowa w szkole Nauczyciele pracujący z 

dziećmi uchodźców i 

imigrantów 

Przedszkola ; szkoły 

podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Wykaz literatury pomocnej w 

przygotowaniu się do egzaminu 

maturalnego 

Licealiści, Maturzyści Szkoły 

ponadpodstawowe 

Narzędzia i aplikacje internetowe 

przydatne w pracy nauczyciela 

Zainteresowani nauczyciele Wszystkie poziomy 

nauczania 

Internetowe zagrożenia dla dzieci i 

młodzieży 

Wychowawcy, pedagodzy, 

rodzice 

Przedszkola ; szkoły 

podstawowe i ponadpod. 

Specyficzne trudności w czytaniu i 

pisaniu – dysleksja, dysgrafia i 

dysortografia 

Nauczyciele przedszkoli i  

nauczania początkowego, 

nauczyciele języka 

polskiego, terapeuci, rodzice 

Przedszkola ; szkoły 

podstawowe 

3. Prezentacje literatury (forma online) – 

przygotowane na bazie zbiorów 

biblioteki w formie prezentacji 

multimedialnych PowerPoint 

Propozycje lekcji wychowawczych Wychowawcy ; pedagodzy 

szkolni 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Działania profilaktyczne i programy 

profilaktyczno-wychowawcze w szkole 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagodzy szkolni 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Jak radzić sobie z trudnymi emocjami 

oraz poprawić relacje z otoczeniem 

(prezentacja poradników polecanych dla 

młodzieży) 

Wychowawcy, pedagodzy 

szkolni, rodzice, młodzież 

Szkoły podstawowe i 

ponadpodstawowe 

Zespół Aspergera - jak zrozumieć i 

pomóc dziecku 

Nauczyciele, Wychowawcy, 

pedagodzy szkolni, 

terapeuci, rodzice 

Przedszkola ; szkoły 

podstawowe i 

ponadpodstawowe 



„Znaczenie czytania w rozwoju dzieci i 

młodzieży” 

Pedagodzy szkolni, 

bibliotekarze szkolni, 

rodzice 

Przedszkola, szkoły 

podstawowe 

4. Wystawy wędrujące  –  wystawy 

tematyczne w postaci plansz oferowane 

szkołom i nauczycielom do 

wypożyczenia 

Wystawa pt. „Janusz Korczak – życie i 

twórczość” + opcjonalnie zajęcia 

edukacyjne dla uczniów : 

1. Prawo do radości Korczaka (kl. 1-4 

szkoły podstawowej) 

2. Spotkanie z Januszem Korczakiem 

(kl. 5-8 szkoły podstawowej) 

Nauczyciele, wychowawcy, 

bibliotekarze szkolni, 

uczniowie 

Szkoły podstawowe 

Wystawa pt. „Julian Tuwim – poeta 

wielu pokoleń” + opcjonalnie zajęcia 

edukacyjne dla uczniów: 

1. Wyruszamy w podróż  lokomotywą 

Pana Tuwima (kl. 1-4 szkoły 

podstawowej) 

2. Ptasie radio (kl. 5-8 szkoły 

podstawowej) 

Nauczyciele, wychowawcy, 

bibliotekarze szkolni, 

uczniowie 

Szkoły podstawowe 

5. Sieć współpracy i samokształcenia 

nauczycieli bibliotekarzy pow. 

ostródzkiego 

Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0 

Nauczyciele bibliotekarze Szkoły w Powiecie 

Ostródzkim 

1. Zajęcia edukacyjne proponowane przez Bibliotekę są bezpłatne.  

2. Wszystkie zajęcia będą realizowane w pomieszczeniach na terenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostródzie przy ul. Sportowej 1.  

 W przypadku szkół z Ostródy oraz okolic (z terenu oddziaływania Poradni) istnieje możliwość poprowadzenia zajęć z oferty również na terenie danej 

szkoły.  

3. Udział w zajęciach należy zgłosić minimum 2 tygodnie przed planowanym terminem mailowo na adres: e-mail: wypozyczalnia@pedagogiczna.ostroda.pl  

 


