
PPP nr 2 w służbie dziecku i rodziny 

„Miłość za zy a się w do u i rozwija w do u. 
Tu igdy ie rak sposo oś i, a y ją okazać.” 

 

Matka Teresa z Kalkuty 

 

Hanna Łyszkiewicz-Krupa, Bydgoszcz 8.10.2015r. 



Poradnia 
 Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 

1.09.1993r. 
dyr. Maria Nowak 

Wojewódzka  
Poradnia Wychowawczo-Zawodowa 

1.09.1975r. 
dyr. Melita Lewandowska 

Miejska 
 Poradnia Wychowawczo-Zawodowa 

ul. Sowińskiego 5 
(przeszło 7 pracowników) 
dyr. Melita Lewandowska 

Powiatowa  
Poradnia Wychowawczo-Zawodowa 

ul. Nowodworska 13 
(przeszło 4 pracowników) 

dyr. Zygmunt Graczyk 

Nasze początki… 



Rejony działania 

 

• poradnie rejonowe w województwie (11) 

• placówki powiatu bydgoskiego i tucholskiego do 

31.12.2007r. 

• placówki prowadzone przez Marszałka 
Województwa (SOSW nr 1 i 2) 

• placówki miejskie z tzw. górnego tarasu 

Bydgoszczy od 1.06.2008r. 



Dyrektorzy 

Melita Lewandowska (1975-1982) , 

Zygmunt Graczyk (1982-1990) , 

Danuta Sztangierska (1990-1992) , 

Maria Nowak (1992-2007) , 

Hanna Łyszkiewicz-Krupa (od 2007)  
 



Wicedyrektorzy 
 

Zygmunt Graczyk 

Danuta Sztangierska 

Maria Nowak 

Barbara Szafrańska 

Barbara Przybielska 

Anna Marzec 

Iwona Podlawska  p.o 

 



Od 1.02.2013 r. – FORDON 
32 placówki  

 

12 przedszkoli niepublicznych 

  5 przedszkoli publicznych 

  2 punkty przedszkolne 

  5 Zespołów Szkół 
  5 samodzielnych SP 

  1 samodzielne G 

  1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

  1 Bydgoski Zespół Placówek  
    Oświatowo–Wychowawczych 

 



Nowa siedziba PPP 2 

Otwarcie nowej  

siedziby przy ul. Gawędy 5 

(w budynku ZS nr 35) 



Udzielamy pomocy: 
 

rocznie: 
 

4000 dzieci 
 

2000 rodziców i nauczycieli 
 

(dane uśrednione z 5 ostatnich lat) 



Godziny otwarcia 
 

Poniedziałek – Czwartek  

730 – 1800 

 

Piątek  

730 – 1600 

 

praca na 2 zmiany 



Modele pracy PPP w Polsce: 

 
 

• system opiekunów szkół 
• system zespołów problemowych 

• system mieszany 

 

PPP nr 2 pracuje w systemie 

zespołów problemowych  



8 zespołów problemowych: 
 

• opieki nad dziećmi i młodzieżą z wadami słuchu 

• opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością 
wzroku 

• opieki nad dziećmi  w wieku przedszkolnym  
i wczesnoszkolnym 

• opieki nad uczniami z trudnościami szkolnymi  
    i zdolnościami kierunkowymi 
• opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo  

i z zaburzeniami sprzężonymi 
• profilaktyki i terapii trudności wychowawczych 

• orientacji i poradnictwa zawodowego 

• logopedyczny 



Uprawnienia nadane przez KO  

 

Diagnozowanie dzieci i młodzieży z: 
 

• niepełnosprawnością wzroku 

• niepełnosprawnością słuchu 

• autyzmem  

 

     

 

 

 



 Orzeczenia wydawane przez ZO: 
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Stan zatrudnienia: 

 

 

24,2 etaty pedagogiczne  

  7,2 etaty niepedagogiczne 

 



Nauczyciele PPP 2: 
 

 

 

 

 

13 pedagogów 

  12 psychologów  

3 logopedów 

 
 



Zasoby kadrowe PPP nr 2 

   ¾ kadry pedagogicznej to 

nauczyciele dyplomowani 

18 5 

5 

0 

dyplomowani mianowani

kontraktowi stażyści



Administracja i obsługa PPP 2 
 
 

3 samodzielnych referentów 

1 sekretarz (oddelegowany do ZNP) 

1 główny księgowy 

2 sprzątaczki 
1 lekarz pediatra 

1 specjalista psychiatrii  

   dzieci i młodzieży 

 



   Specjaliści PPP 2 
 

 

10 terapeutów behawioralnych 

  3 terapeutów poznawczo-behawioralnych 

  7 socjoterapeutów 

  5 trenerów/edukatorów 

  5 terapeutów pedagogicznych 

  3 terapeutów zaburzeń SI 
  1 psychodietetyk 

 

 



   Specjaliści PPP 2 

7 terapeutów systemowych rodzin 

2 terapeutów psychodynamicznych 

3 terapeutów w zakresie przeciwdziałania   
   przemocy w rodzinie 

1 mediator sądowy 

2 biegłych sądowych z dziedziny  
   psychologii dzieci i młodzieży 

 



Nasze wartości to: 
 

 

podmiotowość 

rodzina 

kompleksowe wsparcie 

 



 

Wybrane działania PPP nr 2  
na rzecz dziecka i rodziny 

 



Rozmowa postdiagnostyczna  

standardem pracy 
 

Od 5 lat brak orzeczeń wydanych w wyniku odwołań 
do Kuratora Oświaty pomimo wydania: 
 
• 32 orzeczeń o braku potrzeby indywidualnego nauczania 

• 3 orzeczeń o braku potrzeby kształcenia specjalnego 

• 1 orzeczenia odmownego o uchyleniu  

    orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 

 

 
 

 



Zespół superwizyjny i terapia rodzin 
 

Od 2007/2008 współpraca z: 

• Pracownią Pedagogiczno-Socjologiczną „Alternatywa” 

• Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej 

 
 

Terapia rodzin: 
 

 2013/2014                2014/2015 

  59 rodzin        70 rodzin 

 



Warsztaty dla Dobrych Rodziców 
 

Cykl 14 spotkań 

w nurcie terapii poznawczo–behawioralnej wg programu 

opracowanego przez A. Kołakowskiego, A. Pisulę, M. Jerzak  
dla rodziców dzieci z ADHD – i nie tylko 

 

W trakcie realizacji: 

 XVII edycja – przed południem 

XVIII edycja – po południu 

Grupa wsparcia 

 



Uniwersytet dla Rodziców 

 

    Cykl 10 spotkań  
opartych o program książki A. Faber i E. Mazlisch  

„Jak mówić, aby dzieci nas słuchały?  
Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły?” 

 

   Zrealizowano VII edycji 



Krótsze formy spotkaniowe dla rodziców 

• warsztaty pt: „Czy rodzeństwo musi się kłócić?” 
• warsztaty pt: „Jak słuchać i rozmawiać z nastolatkiem?” 
• warsztaty metodą Carol Sutton pt: „Jak sobie radzić  
    z trudnymi zachowaniami dzieci?” 
• zajęcia pt: „Tulenie rozwija myślenie” 
• zajęcia pt: „Pręgi, których nie widać… co czuje  
    karane dziecko?” 
• warsztaty „Konstruowanie systemu Przywilej –  

    Zasada – Konsekwencja” 
 



Łączymy pokolenia… 
 

Warsztaty: 

 

„Kreatywne popołudnia dla dziadków i wnucząt”  
(na temat organizacji czasu wolnego) 

 

„Spotkania dla kochających  
dziadków i babć” 

(na temat wspierania procesu wychowania wnucząt) 
 

 



Współpraca z zagranicą 

 

Wyższa Szkoła Walezyjska w Sierre w Szwajcarii 

 

Międzynarodowy projekt „Educ Europe” 
(Europejskie Kształcenie Wychowawców) 



 Bydgoskie Granty Oświatowe (31)  

Oparte na współpracy rodziców i dziecka: 
 

„Ruch jest drzwiami do uczenia – zajęcia z Ruchu Rozwijającego”  
(20 dzieci i rodziców) 

 

„Tęcza uczuć”  
(400 dzieci i rodziców) 

 

„Złość nie jest taka zła”  
(195 dzieci) 

 

„Mamo! Tato! Bawmy się razem!”  
(346 rodziców i dzieci) 

 



 

„Razem przygotujmy się od szkoły!  
– dojrzałość szkolna dzieci i rodziców”  

(630 dzieci i rodziców) 
 

„Esy-floresy – warsztaty wspomagające naukę pisania” 
(162 dzieci i rodziców) 

 

„Strach ma wielkie oczy – bajka jako sposób rozwiązywania 
problemów dzieci z tzw. trudnych środowisk”  

(600 dzieci) 
 

„Co zamiast tabletu? – warsztaty zabaw FundaMentalnych 

dla dzieci w wieku przedszkolnym”  
(w trakcie realizacji) 

 

Bydgoskie Granty Oświatowe 



Największy grant PPP 2 

 

„Chodź i poznaj mój świat – cykl zajęć dla dzieci ze szkół 

podstawowych i gimnazjów na temat funkcjonowania osób 

słabowidzących i niewidomych zakończony  

Międzyszkolnym Konkursem Integracji” 

(udział wzięło 2222 osób) 

 

W trakcie realizacji kolejna edycja 



Międzynarodowy Tydzień Bliskości 
 

Od 3 lat współpraca ze Stowarzyszeniem Klub Kangura  i Akademią Motylek  
 

Warsztaty dla rodziców i dzieci: 
 

 „Zwyczajnie o niezwyczajnej więzi, 
czyli jak zadbać o dobre relacje z dzieckiem w teorii i praktyce?” 
 

„Co czuje moje dziecko? Jak być bliżej jego emocji?” 
 

„Jak rozwijać mowę u dziecka?” 
 

„Bajki, wierszyki, masażyki – zabawy rozwijające mowę i myślenie dziecka” 
 

„Rodzinne leniuchowanie na wesoło,  
czyli slow parenting i rodzicielstwo przez zabawę” 



Wypoczynek zimowy dla dzieci 
 

Od 2011 roku ferie dla dzieci z klas 0-III: 
 

„Zimowy zawrót głowy, czyli… niezwyczajne ferie w niezwyczajnym mieście” 
 

„Aktywnie, kolorowo, bezpiecznie i zdrowo” 
 

„W poszukiwaniu pasji” 
 

„Ale wkoło jest wesoło!” 



PPP nr 2 koordynatorem działania 2.5.4.5 Strategii Rozwoju 
Edukacji Miasta Bydgoszczy na lata 2013-2020 

 

Seminaria profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli z cyklu: 
 

 

 

 

 
 

 

Przygotowania do wdrożenia  
programu „Falochron”  
w województwie kujawsko-pomorskim 

 

 



Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym  
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bydgoszczy: 
 

• szkolenia dla policjantów, kuratorów sądowych, pedagogów, 
pracowników socjalnych, pielęgniarek i prokuratorów na 
temat działania grup roboczych w praktyce 

• wszczęcie procedury 4 z 41 Niebieskich Kart 
• udział w grupach roboczych 

• konsultacje na komisariatach policji 

• upowszechnianie Kwestionariusza oceny ryzyka 

    występowania przemocy w rodzinie dla  
    pracowników oświaty 

 

 



Polityka ochrony dzieci  

przed krzywdzeniem 
  

• diagnoza i terapia dziecka wykorzystanego seksualnie 

(również spoza Bydgoszczy) 
 

• wspieranie dzieci w sytuacjach okołorozwodowych 
 

• realizacja programu FDN ”Już wiem, co zrobić?” 
 

• certyfikacja w ramach programu FDN „Chronimy 
dzieci” 



Procedura interwencji kryzysowej 

Szkolenia Rady Pedagogicznej przez Grupę Interwencji Psychologicznej 
i Szkoleń ARCAN: 

 

„Wprowadzenie do pracy z klientem w kryzysie” 
 

„Zagrożenie samobójstwem – interwencja kryzysowa  

wobec dzieci, młodzieży, dorosłych” 
 

 

 

 

TAF – Formularz Oceny Trójwymiarowej  

do szacowania poziomu zagrożenia życia 



Nasze plany:  
  

 

• uruchomienie wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do 
rozpoczęcia nauki w szkole 

 

• organizowanie i prowadzenie wspomagania 

szkół i przedszkoli od 1.01.2016 r. 



  Zespół Poradni PPP nr 2 
 

• dzieci od urodzenia do 25 r.ż. 

• nauczyciele 

• rodzice 

Specjalistyczna Poradnia 

Rodzinna 
 

•  terapia systemowa rodzin 

•  terapia par 

•  grupy wsparcia 

•  sytuacje okołorozwodowe 
•  przemoc domowa 

•  mediacje rodzinne 

•  Niebieski Pokój do przesłuchań dzieci 



Ewaluacja zewnętrzna w 2015 r. 

 

6 A i 2 B 
 

PPP nr 2 spełnia wymagania  
w stopniu bardzo wysokim 



 Jesteśmy zespołem…  
  

 …i pamiętamy o sobie pomimo zabiegania i natłoku zadań 
 

  …i o naszych emerytach: 
 

    tych, co odeszli w ciągu ostatnich 5 lat:  

 śp. Krystynie Dutkiewicz, śp. Krystynie Tuszyńskiej,  
 śp. Marii Czajkowskiej i śp. Stefanie Winconku 
 

   i tych, którzy są z nami podczas uroczystych wigilii,  
   imprez kulturalno–oświatowych i rekreacyjno-sportowych 



 
 

    

  
 

  „Czujemy, że nasza działalność to tylko kropla  
    w morzu. Ale bez niej ocean byłby uboższy.” 

                                    

                                            Matka Teresa z Kalkuty  

 

 



Dziękuję za uwagę… 

 


