
 

 

 Ferie 2021 

11.01.2021 – 15.01.2021 

PPP Piła 

Godz.  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

8.00  

A. Oleszczyk 

8.00-12.00 

 

Indywidualne doradztwo 

edukacyjno- zawodowe 

dla 

uczniów szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych,  

konsultacje telefoniczne 

z zakresu doradztwa 

edukacyjno-

zawodowego dla 

uczniów i rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Drozdowicz 

8.00-12.00 

 

Interwencja kryzysowa dla 

rodziców i młodzieży 

 

 

 

 

 

A. Oleszczyk 

8.00-9.00 

 

Konsultacje telefoniczne z 

zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

dla uczniów i rodziców, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Drozdowicz 

8.00-12.00 

 

Interwencja kryzysowa 

dla rodziców i młodzieży 

 

 

 

 

 

A. Oleszczyk 

8.00-12.00 

 

Indywidualne doradztwo 

edukacyjno- zawodowe 

dla uczniów szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych, 

konsultacje telefoniczne z 

zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

dla uczniów i rodziców 

 

 

 

 

K. Pytlarz-Kaczmarek 

8.00-9.30 

 

Gry i zabawy dydaktyczne – 

wspieranie myślenia 

logicznego i rozwijanie 

zdolności matematycznych 

(grupa I,  2-4 osób, uczniowie 

kl. I-III) 

 

A. Oleszczyk 

8.00-11.00 

 

Indywidualne doradztwo 

edukacyjno- zawodowe dla 

uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych, 

konsultacje telefoniczne z 

zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego dla uczniów  i 

rodziców 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
K. Pytlarz-Kaczmarek 

E. Marinow 

A. Kusz 

8.00 -11.00 

 

Punkt Porad 

Dyslektycznych - 

konsultacje dla rodziców 

dzieci z podejrzeniem lub 

opinią specyficznych 

trudności w uczeniu się 

A. Sell 

8.00-12.00 

 

Gry i zabawy rozwijające 

kompetencje emocjonalno – 

społeczne dla dzieci i 

młodzieży 

8.00 – 3 osoby 

9.00 – 3 osoby 

10.00 – 3 osoby 

11.00 – 3 osoby 

9.00 

A. Oleszczyk 

9.30-10.00 

 

Konsultacje 

telefoniczne z zakresu 

doradztwa 

edukacyjno-

zawodowego dla 

uczniów i rodziców 

 

M. Słota 

9.00 – 11.00 

 

Zajęcia usprawniające 

pamięć 

(grupa 3 osoby kl. I-III) 

K. Sadowska 

9.00-10.00  

 

Ćwiczenia ortograficzne 

dla uczniów klas II-III. 

Ćwiczenia usprawniające 

współpracę połkul 

mózgowych – metoda 

Paula Dennisona 

(I grupa max 3 osoby) 

 K. Pytlarz-Kaczmarek 
9.30-11.00 

 

Gry i zabawy dydaktyczne – 

wspieranie myślenia 

logicznego i rozwijanie 

zdolności matematycznych 

( II grupa, 2-4 osób, uczniowie 

kl. I-III) 

 

 

 

10.00 

A. Oleszczyk 

10.00-12.00 

 

Indywidualne 

doradztwo 

edukacyjno- 

zawodowe dla 

ucznia  kl. III 

technikum 

 

  

 

 

 A. Kusz 

10.00-12.00 

 

Zabawy ortograficzne dla 

dzieci klas II-III 

Grupa I – od godz. 10.00 2 

dzieci 

Grupa II – od godz. 12.00 2 

dzieci 

 

 



 

 

 

 

11.00 

 

 A. Oleszczyk 

11.00-12.00 

 

 Konsultacje telefoniczne 

z zakresu doradztwa 

edukacyjno-zawodowego 

dla uczniów i rodziców 

 

G. Koźmiński 

11.00-14.00 

 

Techniki usprawniające 

czytanie – uczniowie klas 

VI-VIII 

Godz. 11.00 2 dzieci 

12.00 – 2 dzieci 

13.00- 2 dzieci 

 E. Marinow 

11.00-12.00 

 

Konsultacje dla rodziców w 

sprawie trudności 

wychowawczych  

i  emocjonalnych 

 

 

 

 

 

 

 

12.00 

A. Oleszczyk 

12.00-14.30 

 

Indywidualne 

doradztwo 

edukacyjno- 

zawodowe dla 

uczniów szkół 

podstawowych i 

ponadpodstawowych, 

konsultacje 

telefoniczne dla 

uczniów  i rodziców, 

  A. Pietraszak 

12.00-13.00 

 

„Ja mogę nauczyć się 

czytać i pisać” 

(grupa I, max 2 osoby., 

zajęcia dla dzieci klas I-

III) 

M. Dzieniszewska 

12.30-15.30 

 

Usprawnianie mowy. Gry i 

zabawy logopedyczne. 

Spotkanie dla dzieci 

przedszkolnych i uczniów klas 

I-III  

(godz. zajęć 12.30, 13.30, 

14.30, 15.30) 

 

A. Drozdowicz 

12.00-14.00 

 

Interwencja kryzysowa dla 

rodziców i młodzieży 

 



13.00 

  E. Marinow 

13.00-14.00 

 

Zabawa z koncentracją - 

gry i zabawy 

wzmacniające 

koncentrację uwagi dla 

dzieci młodszych (kl. I-III) 

- 2 osoby 

A. Pietraszak 

13.00-14.00 

 

„Ja mogę nauczyć się 

czytać i pisać” 

(grupa II, max 2 osoby., 

zajęcia dla dzieci klas I-

III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 

   A.Pietraszak 

14.00-15.00 

 

„Jak pomóc dziecku 

nauczyć się czytać i 

pisać”. 

Porady dla rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 

    

A. Pietraszak 

15.00-16.00 

 

„Jak pomóc dziecku 

nauczyć się czytać i 

pisać”. 

Porady dla rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


