
 

 

 

Grupy terapeutyczne w PPP w Rybniku w roku szkolnym 2022/2023 
 

 

1. Grupy dla dzieci z diagnozą dysleksji i ryzyka dysleksji: 

 Rodzaj grupy: Terapeutki:  Termin i miejsce: 

 Dla uczniów klas: IV-VIII Joanna Matuszewska Środa, godz. 16:00,  

ul. Kościuszki 55, sala 11-12 

 Dla uczniów klas: VII -VIII Ewa Rduch Wtorek, godz. 16:00,  

ul. Kościuszki 55, sala 11-12 

Wyłącznie II semestr 

 

2. Terapia ogólnorozwojowa – zajęcia mają na celu rozwój umysłowy dziecka oraz 

stymulowanie rozwoju umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia nauki szkolnej 

 Rodzaj grupy: Terapeutki: Termin i miejsce: 

 Wiek, 5, 6 lat i dzieci 

odroczone od obowiązku 

szkolnego (7 lat) 

 

Mirosława Mańka-

Lemberska, 

Sylwia Heliosz-Janik 

Poniedziałek 15:00-16:00  

ul. Karłowicza 48, sala 4   

 

3. Zajęcia terapeutyczne grupowe dla dzieci przejawiających trudności  

w funkcjonowaniu w grupie, mające trudności we współdziałaniu z innymi. Dziecko zapisane 

na grupę powinno być po pierwszej konsultacji u psychologa w PPP. 

 Rodzaj grupy: Terapeutki:  Termin i miejsce: 

 Dzieci w wieku 

przedszkolnym 

Hanna Paliszewska 

Mirosława Mańka-

Lemberska 

Czwartki, godz. 14:00  

ul. Karłowicza 48.   

 

4. Trening umiejętności społecznych – zajęcia dla dzieci z diagnozą Zespołu Aspergera mające 

na celu stymulację kompetencji społeczno-emocjonalnych, naukę współdziałania w grupie. 

 Rodzaj grupy: Terapeutki:  Termin i miejsce: 

 Dla uczniów klas: II i III 

szkół podstawowych 

Weronika Jabłonka 
Katarzyna Skaba 

Czwartek, 16.00,  

ul. Karłowicza 48, sala 4 

 Dla uczniów klas: VII i VIII 

szkół podstawowych 

Aleksandra Zieleźny 

Patrycja Zduńczuk 

Poniedziałek, 15.30  

ul. Kościuszki 55, sala 4 

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W RYBNIKU  
44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 55 tel. 32 4223935  

      44-200 Rybnik, ul. Karłowicza 48 tel. 32 4231755  

e-mail: sekretariat@ppprybnik.pl, www.ppprybnik.pl 

PPP Rybnik



5. Socjoterapia (zajęcia rozwijające kompetencje społeczno- emocjonalne) – to metoda terapii 

dla dzieci z zaburzeniami zachowania polegająca na wspieraniu rozwoju społecznego i 

emocjonalnego uczniów, a także korekta niepożądanych zachowań, wywoływanie 

pozytywnych zmian polegających na nauce określonych reakcji i działań oraz wypracowaniu 

różnych umiejętności społecznych i interpersonalnych 

 Rodzaj grupy: Terapeutki:  Termin i miejsce: 

 Dla uczniów klas: VI-VIII 

szkół podstawowych 

Katarzyna Beszczyńska 

Bożena Rządkowska 

Środa, godz.16.00                              

ul. Kościuszki 55, sala 4 

 

Terapie dla dzieci z zakłóceniami emocjonalnymi 

6. Zajęcia wspierające rozwój emocjonalny– zajęcia przeznaczona są dla dzieci nadmiernie 

wrażliwych, prezentujących takie trudności jak: objawy psychosomatyczne, wycofanie z 

kontaktów z innymi, czy z różnorodnych aktywności, różnego rodzaju lęki 

 Rodzaj grupy: Terapeutki:  Termin i miejsce: 

 Dla uczniów klasy „0” i  

kl. I SP 

Katarzyna Skaba 

Hanna Paliszewska 

 

Czwartki, godz. 15:00  

ul. Karłowicza 48 

 

7. Terapia dla dzieci lękowych, mało aktywnych i przejawiających trudności w kontaktach z 

otoczeniem, mających trudności w nawiązaniu relacji z rówieśnikami 

 Rodzaj grupy: Terapeutki:  Termin i miejsce: 

 Dla uczniów klas: II-IV Patrycja Cieślik 

Izabela Muzyka 

Czwartek, godz. 17:00                         

ul. Kościuszki 55, sala 4 

 

8. Terapia dla młodzieży z problemami natury emocjonalnej (obniżony nastrój, lęki, trudności 

w relacjach z ludźmi) 

 Rodzaj grupy: Terapeutki:  Termin i miejsce: 

 Dla uczniów klas VII- VIII 

szkół podstawowych 

Katarzyna Wjada 

Patrycja Zduńczuk 

Poniedziałek, godz. 16.30                    

ul. Kościuszki 55, sala 4 

 Dla uczniów klas: VII –

VIII/ lub uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

Katarzyna Beszczyńska 

Bożena Rządkowska 

Środa, godz.17:30   

ul. Kościuszki 55, sala 4 

 Dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych 

Anita Wojciechowska-

Burcon 

Wtorek, godz.17.00-19.00,  

ul. Kościuszki 55, sala 4  

 

9. Terapia dla dzieci nadpobudliwych  psychoruchowo – zajęcia przeznaczone są dla dzieci, 

których reakcje emocjonalne są gwałtowne, nieadekwatne do okoliczności. 

Charakterystyczną ich cechą jest labilność emocjonalna, impulsywność, 

drażliwość, zaburzenia koncentracji uwagi, łatwa męczliwość i brak cierpliwości.   

W zajęciach wraz z dziećmi uczestniczą również rodzice. 

 Rodzaj grupy: Terapeutki:  Termin i miejsce: 

 Dla uczniów klas: I-III 

szkół podstawowych 

Patrycja Cieślik 

Izabela Muzyka 

Czwartek, godz. 15:30-17:00                

ul. Kościuszki 55, sala 4 

 

https://parenting.pl/brak-koncentracji-sluchowej

