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Drodzy Rodzice! Drodzy Rodzice! Drodzy Rodzice! Drodzy Rodzice!     
Zawsze, gdy czujecie niepokój Zawsze, gdy czujecie niepokój Zawsze, gdy czujecie niepokój Zawsze, gdy czujecie niepokój 

wywołany zachowaniem wywołany zachowaniem wywołany zachowaniem wywołany zachowaniem 
dziecka lub jego rozwojem dziecka lub jego rozwojem dziecka lub jego rozwojem dziecka lub jego rozwojem 

warto zwrócić się warto zwrócić się warto zwrócić się warto zwrócić się     
do specjalisty.do specjalisty.do specjalisty.do specjalisty.    

Informacja dla Informacja dla Informacja dla Informacja dla 
rodzicówrodzicówrodzicówrodziców    

Do Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej warto zgłosić się 
zawsze, gdy mamy wątpliwości, mamy wątpliwości, mamy wątpliwości, mamy wątpliwości, 
jak postępować z dzieckiem jak postępować z dzieckiem jak postępować z dzieckiem jak postępować z dzieckiem  
lub gdy nie jesteśmy pewni, gdy nie jesteśmy pewni, gdy nie jesteśmy pewni, gdy nie jesteśmy pewni,     
czy jego rozwój przebiega prawi-czy jego rozwój przebiega prawi-czy jego rozwój przebiega prawi-czy jego rozwój przebiega prawi-
dłowo.dłowo.dłowo.dłowo.    

 

Specjalista z poradni : 

• wskaże bariery, które ogra-
niczają lub uniemożliwiają 
robienie postępów,  

• pomoże ustalić przyczyny 
niepokojących zachowań 
córki lub syna, 

• zaproponuje wyjście z danej 
sytuacji– sposób doprowa-
dzenia do pożądanej zmia-
ny. 

Psycholog lub pedagog nie ma Psycholog lub pedagog nie ma Psycholog lub pedagog nie ma Psycholog lub pedagog nie ma 
czarodziejskiej różdżki, którą czarodziejskiej różdżki, którą czarodziejskiej różdżki, którą czarodziejskiej różdżki, którą 
zmieni zachowanie syna bądź zmieni zachowanie syna bądź zmieni zachowanie syna bądź zmieni zachowanie syna bądź 

córki, ale może pomóc córki, ale może pomóc córki, ale może pomóc córki, ale może pomóc 
odszukać przyczyny trudności i odszukać przyczyny trudności i odszukać przyczyny trudności i odszukać przyczyny trudności i 

wskazać sposoby dalszego wskazać sposoby dalszego wskazać sposoby dalszego wskazać sposoby dalszego 
postępowaniapostępowaniapostępowaniapostępowania    

PORADNIA PORADNIA PORADNIA PORADNIA 
PSYCHOLOGICZNOPSYCHOLOGICZNOPSYCHOLOGICZNOPSYCHOLOGICZNO----    
PEDAGOGICZNA PEDAGOGICZNA PEDAGOGICZNA PEDAGOGICZNA     
W CIECHANOWIEW CIECHANOWIEW CIECHANOWIEW CIECHANOWIE    

PORADNIA PSYCHOLOGICPORADNIA PSYCHOLOGICPORADNIA PSYCHOLOGICPORADNIA PSYCHOLOGICZNOZNOZNOZNO----    
PEDAGOGICZNA PEDAGOGICZNA PEDAGOGICZNA PEDAGOGICZNA     
W CIECHANOWIEW CIECHANOWIEW CIECHANOWIEW CIECHANOWIE    

Drodzy Rodzice!Drodzy Rodzice!Drodzy Rodzice!Drodzy Rodzice!    
    

Jeśli macie problemy z dzieckiem,  
to     najpierw wybierzcie się na wizytę            
do specjalisty sami.  

W trakcie rozmowy rodzica ze specjalistą 
jest możliwość omówienia problemu          
i zaplanowania dalszych form pomocy.  

 

ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!ZAPRASZAMY!    

Poradnia jest czynna codziennie              Poradnia jest czynna codziennie              Poradnia jest czynna codziennie              Poradnia jest czynna codziennie              
od poniedziałku do piątku w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach: od poniedziałku do piątku w godzinach:     

7.007.007.007.00–––– 18.00 (piątek do 16.00). 18.00 (piątek do 16.00). 18.00 (piątek do 16.00). 18.00 (piątek do 16.00).    

    

Usługi świadczone przez Poradnię           Usługi świadczone przez Poradnię           Usługi świadczone przez Poradnię           Usługi świadczone przez Poradnię           
są    bezpłatne!są    bezpłatne!są    bezpłatne!są    bezpłatne!    

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie.Zgłoszenia można dokonać telefonicznie.Zgłoszenia można dokonać telefonicznie.Zgłoszenia można dokonać telefonicznie.    



1. Gdy sprawność fizyczna nasze-Gdy sprawność fizyczna nasze-Gdy sprawność fizyczna nasze-Gdy sprawność fizyczna nasze-
go dziecka zdecydowanie odbie-go dziecka zdecydowanie odbie-go dziecka zdecydowanie odbie-go dziecka zdecydowanie odbie-
ga od umiejętności rówieśników ga od umiejętności rówieśników ga od umiejętności rówieśników ga od umiejętności rówieśników 
(np. gdy kończąc zerówkę  
nie potrafi jeździć na rowerze 
czy zawiązać sznurowadeł). 

2. Jeśli rysunki dziecka są wyraź-Jeśli rysunki dziecka są wyraź-Jeśli rysunki dziecka są wyraź-Jeśli rysunki dziecka są wyraź-
nie mniej dokładne, porządne, nie mniej dokładne, porządne, nie mniej dokładne, porządne, nie mniej dokładne, porządne, 
czyste niż rówieśników czyste niż rówieśników czyste niż rówieśników czyste niż rówieśników (może  
to być wskaźnikiem później-
szych trudności w pisaniu). 

3. Gdy dziecko mało mówi, Gdy dziecko mało mówi, Gdy dziecko mało mówi, Gdy dziecko mało mówi,     
zniekształca wyrazy, trudno zniekształca wyrazy, trudno zniekształca wyrazy, trudno zniekształca wyrazy, trudno     
je zrozumieć, używa niewielu je zrozumieć, używa niewielu je zrozumieć, używa niewielu je zrozumieć, używa niewielu 
słów.słów.słów.słów. 

4.4.4.4.    Kiedy ma trudności w nawiązy-Kiedy ma trudności w nawiązy-Kiedy ma trudności w nawiązy-Kiedy ma trudności w nawiązy-
waniu kontaktów z rówieśnika-waniu kontaktów z rówieśnika-waniu kontaktów z rówieśnika-waniu kontaktów z rówieśnika-
mi mi mi mi (np.. zachowuje się agresyw-
nie lub wycofuje się, prawie 
zawsze bawi się sam albo inne 
dzieci zazwyczaj go unikają).    

5.5.5.5.    Gdy widzicie, ze dziecko jest Gdy widzicie, ze dziecko jest Gdy widzicie, ze dziecko jest Gdy widzicie, ze dziecko jest 
bardzo nieśmiałe, lęka się ob-bardzo nieśmiałe, lęka się ob-bardzo nieśmiałe, lęka się ob-bardzo nieśmiałe, lęka się ob-
cych, ma trudności w rozstawa-cych, ma trudności w rozstawa-cych, ma trudności w rozstawa-cych, ma trudności w rozstawa-
niu się z rodzicem, czegoś boi niu się z rodzicem, czegoś boi niu się z rodzicem, czegoś boi niu się z rodzicem, czegoś boi 
się w sposób szczególny.się w sposób szczególny.się w sposób szczególny.się w sposób szczególny.    

6.6.6.6.    Gdy dziecko jest ruchliwe w spo-Gdy dziecko jest ruchliwe w spo-Gdy dziecko jest ruchliwe w spo-Gdy dziecko jest ruchliwe w spo-
sób trudny do opanowania.sób trudny do opanowania.sób trudny do opanowania.sób trudny do opanowania.    

KIEDY WARTO SKORZYSTKIEDY WARTO SKORZYSTKIEDY WARTO SKORZYSTKIEDY WARTO SKORZYSTAĆ Z POMOCY PORADNI?AĆ Z POMOCY PORADNI?AĆ Z POMOCY PORADNI?AĆ Z POMOCY PORADNI?    

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM:SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM:SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM:SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM:    
1. Gdy dziecko ma trudności w nauce     Gdy dziecko ma trudności w nauce     Gdy dziecko ma trudności w nauce     Gdy dziecko ma trudności w nauce         

(z ładnym pisaniem, sprawnym czyta-
niem, ortografią, liczeniem). 

2.2.2.2.    Gdy nie potrafi usiedzieć 45 minut Gdy nie potrafi usiedzieć 45 minut Gdy nie potrafi usiedzieć 45 minut Gdy nie potrafi usiedzieć 45 minut     
w ławce.w ławce.w ławce.w ławce.    

3.3.3.3.    Kiedy ma trudności w kontaktach Kiedy ma trudności w kontaktach Kiedy ma trudności w kontaktach Kiedy ma trudności w kontaktach     
z rówieśnikamiz rówieśnikamiz rówieśnikamiz rówieśnikami.    

4.4.4.4.    Gdy występują problemy w kontaktach Gdy występują problemy w kontaktach Gdy występują problemy w kontaktach Gdy występują problemy w kontaktach 
z domownikami z domownikami z domownikami z domownikami (np. dziecko nie rusza 
się z domu bez rodziców, przejawia 
ostry bunt lub agresję).    

    

SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA:    
1. Kiedy nastolatek własnym postępowa-Kiedy nastolatek własnym postępowa-Kiedy nastolatek własnym postępowa-Kiedy nastolatek własnym postępowa-

niem zagraża swojemu zdrowiu i życiu niem zagraża swojemu zdrowiu i życiu niem zagraża swojemu zdrowiu i życiu niem zagraża swojemu zdrowiu i życiu 
(np. jest nadmiernie wychudzony, ma 
obniżony nastrój, utracił zainteresowa-
nie ważnymi dotychczas sprawami). 

2. Nie angażuje się w życie żadnej grupy Nie angażuje się w życie żadnej grupy Nie angażuje się w życie żadnej grupy Nie angażuje się w życie żadnej grupy 
towarzyskiej towarzyskiej towarzyskiej towarzyskiej (unika kontaktów z rówie-
śnikami). 

3. Ma coraz większe trudności w nauce Ma coraz większe trudności w nauce Ma coraz większe trudności w nauce Ma coraz większe trudności w nauce 
(nie potrafi się uczyć). 

4. Zachowuje się nieodpowiedzialnie Zachowuje się nieodpowiedzialnie Zachowuje się nieodpowiedzialnie Zachowuje się nieodpowiedzialnie     
(nie dotrzymuje słowa, nic nie można 
mu zlecić, bo sobie nie poradzi). 

ZAWSZE SZUKAJ POMOCY:ZAWSZE SZUKAJ POMOCY:ZAWSZE SZUKAJ POMOCY:ZAWSZE SZUKAJ POMOCY:    
1. Gdy wiesz, że dziecko nie radzi Gdy wiesz, że dziecko nie radzi Gdy wiesz, że dziecko nie radzi Gdy wiesz, że dziecko nie radzi 

sobie po przeżyciu niezwykle sobie po przeżyciu niezwykle sobie po przeżyciu niezwykle sobie po przeżyciu niezwykle 
trudnego wydarzenia lub było trudnego wydarzenia lub było trudnego wydarzenia lub było trudnego wydarzenia lub było 
świadkiem przykrych sytuacji świadkiem przykrych sytuacji świadkiem przykrych sytuacji świadkiem przykrych sytuacji 
(np. rodzice rozwodzą się, zmarł 
ktoś bliski, uczestniczyło w wy-
padku, było świadkiem przemo-
cy). 

2. Jeśli pojawiają się nowe, cza-Jeśli pojawiają się nowe, cza-Jeśli pojawiają się nowe, cza-Jeśli pojawiają się nowe, cza-
sem dziwaczne zachowania sem dziwaczne zachowania sem dziwaczne zachowania sem dziwaczne zachowania 
(wagary, trudności ze snem,  
odsunięcie się od ludzi itp..). 

3. Jeżeli syn (córka) jest od dłuż-Jeżeli syn (córka) jest od dłuż-Jeżeli syn (córka) jest od dłuż-Jeżeli syn (córka) jest od dłuż-
szego czasu smutnyszego czasu smutnyszego czasu smutnyszego czasu smutny. 

4.4.4.4.    Zachowuje się jak dziecko Zachowuje się jak dziecko Zachowuje się jak dziecko Zachowuje się jak dziecko 
młodsze niż jest.młodsze niż jest.młodsze niż jest.młodsze niż jest.    

06060606————400 Ciechanów;400 Ciechanów;400 Ciechanów;400 Ciechanów;    
ul. Wyzwolenia 10 Aul. Wyzwolenia 10 Aul. Wyzwolenia 10 Aul. Wyzwolenia 10 A    

tel./ faks : 23 672tel./ faks : 23 672tel./ faks : 23 672tel./ faks : 23 672–––– 26 26 26 26----73,  73,  73,  73,      
23 673 27 7323 673 27 7323 673 27 7323 673 27 73    

eeee----mail: info@pppciechanow.plmail: info@pppciechanow.plmail: info@pppciechanow.plmail: info@pppciechanow.pl    

PORADNIA PSYCHOLOGICPORADNIA PSYCHOLOGICPORADNIA PSYCHOLOGICPORADNIA PSYCHOLOGICZNOZNOZNOZNO----    
PEDAGOGICZNA PEDAGOGICZNA PEDAGOGICZNA PEDAGOGICZNA     
W CIECHANOWIEW CIECHANOWIEW CIECHANOWIEW CIECHANOWIE    

WIEK  PRZEDSZKOLNY:WIEK  PRZEDSZKOLNY:WIEK  PRZEDSZKOLNY:WIEK  PRZEDSZKOLNY:    


