Informacje i wskazówki zdobyte u nas
w Poradni będziesz mógł wykorzystać, aby:
- zapobiec występowaniu lub pogłębianiu się
nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym
i emocjonalnym dziecka;
- w pełni wykorzystać potencjał rozwojowy jaki
dziecko posiada;
- Twoje dziecko nawiązało trwałe więzi
z najbliższymi;
- Twoje dziecko rozwijało swoją samodzielność
i autonomię oraz czerpało przyjemność ze
swojej aktywności poznawczej społecznej
i z zabawy.

Pomożemy Ci:
- dostrzec mocne strony Twojego dziecka
i stworzyć mu jak najlepsze warunki rozwoju
- wzmocnić więź emocjonalną z dzieckiem
- rozwijać umiejętności wychowawcze i uzyskać

Psycholodzy:
Karolina Bujkowska, Małgorzata Koncewicz,
Magdalena Kościesza, Barbara LeśniewskaGawryś, Anna Meller, Małgorzata Osowska,
Małgorzata Osyda, Wioletta Racis, Joanna
Śliwowska, Agnieszka Winnik-Pomichter

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Suwałkach

Pedagodzy:
Barbara Boruta, Barbara Jurewicz, Anna
Kisielewska, Maria Korzun, Maria Kowalewska,
Katarzyna Nawalska, Marta Putra, Wiesława
Taraszkiewicz
Logopedzi:
Emilia Olszewska, Anna Remelska, Maria
Sadowska, Mirosława Sielicka
Doradcy zawodowi
Marta Putra, Agnieszka Winnik-Pomichter,
Agnieszka Zackiewicz
Rehabilitant, terapeuta zaburzeń integracji
sensorycznej:
Jolanta Jargiło
Jak skorzystać z naszej pomocy?
W celu umówienia się na spotkanie prosimy
o wcześniejsze uzgodnienie terminu osobiście
w sekretariacie Poradni lub telefonicznie:
tel. 87 566 41 49
tel. 87 567 00 67
ul. Nowomiejska 10, 16-400 Suwałki

wsparcie w sytuacjach trudnych

Poradnia świadczy usługi bezpłatnie.

RODZICE
ul. Nowomiejska 10
16-400 Suwałki
tel. (87) 566-41-49
tel. (87) 567-00-67
www.poradnia.suwalki.pl
sekretariat.ppp@poradnia-suwalki.pl

Zgłoś się do nas!

Niepokoi Cię coś w zachowaniu Twojego
dziecka i chciałabyś/chciałbyś sprawdzić, czy
rozwija się ono prawidłowo?

Jak pracujemy?
W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
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- prowadzimy indywidualne konsultacje,
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ze specjalistą w Poradni może mieć charakter
się, że będą potrzebne systematyczne spotkania

- prowadzimy indywidualną terapię dziecka
- prowadzimy obserwacje zachowania dzieci
na terenie przedszkola/szkoły

(z dzieckiem lub jego rodzicami).

- prowadzimy warsztaty dla rodziców

Rodzicu!
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Może zastanawiasz się, czy Twoje dziecko

A może po prostu chciałbyś porozmawiać
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