
„Szkoła dla Rodziców” rok szkolny 2022/2023 

W bieżącym roku szkolnym zapraszamy rodziców, opiekunów, pedagogów a także 

wszystkich zainteresowanych lepszym zrozumieniem rozwoju dzieci i młodzieży do udziału w 

VIII już edycji poradnianej inicjatywy jaką jest „Szkoła dla Rodziców”, prowadzonej 

ponownie- jak i w ubiegłych latach szkolnych - w wersji zdalnej. W tegorocznej edycji, z 

pewnością każdy znajdzie coś dla siebie z uwagi na wszechstronność poruszanej 

problematyki.   

 

W ramach każdego spotkania proponujemy wykład tematyczny, dyskusję a po 

spotkaniu każdy zainteresowany uczestnik będzie miał możliwość indywidualnych 

konsultacji z prowadzącymi. Każde ze spotkań to szansa na wzbogacenie swoich 

umiejętności wychowawczych jak również wzajemnej wymiany doświadczeń, wzmocnienie 

swojej skuteczności rodzicielskiej oraz konstruktywną rozmowę o trudnościach dzieci i 

młodzieży.  

Spotkania będą odbywać się w wyznaczone w harmonogramie środy, o godzinie 

16.00, za pomocą platformy Microsoft Teams, a prowadzić je będą pracownicy poradni.    

Link do każdego ze spotkań będzie dostępny na naszej stronie internetowej 

www.ppp.bytom.pl (w zakładce aktualności) oraz facebooku poradnianym.  

Udział w spotkaniach „Szkoły dla Rodziców” jest bezpłatny, nie są wymagane 

wcześniejsze zgłoszenia; nie ma konieczności uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, 

można uczestniczyć jedynie w jednym, wybranym przez siebie. Istnieje możliwość uzyskania 

zaświadczenia o uczestnictwie w spotkaniach.  

Harmonogram spotkań: 

L.P Data Temat spotkania Osoby prowadzące 

1.  19.10.2022r „Domowa szkoła 

przetrwania- czyli 

jak dobrze 

zorganizować życie z 

dzieckiem w każdym 

wieku”. 

Agnieszka Petka 

Agata Susek-

Kaczyńska 

http://www.ppp.bytom.pl/


2. 9.11.2022r „Techniki uczenia 

się” 

Katarzyna Czwiertnia 

Jolanta Szurgacz 

3. 

 

30.11.2022r „Jak wspierać 

dziecko w 

budowaniu 

pozytywnej 

samooceny i wiary 

we własne 

możliwości?” 

Magdalena 

Konieczna 

Agata Susek-

Kaczyńska 

4. 14.12.2022r „Moje dziecko ma 

18 lat-dylematy i 

trudności osób 

wkraczających w 

dorosłe życie” 

Dorota Fogel 

Agata Susek-

Kaczyńska 

5. 11.01.2023r „Jak zadbać o 

siebie?” 

 

Agata Susek-

Kaczyńska 

Agnieszka Niżnik-

Golda 

6. 8.02.2023r „Syndrom pustego 

gniazda” 

Natalia Dziechciarz 

Joanna Świerczek 

7. 1.03.2023r „Gotowość szkolna- 

co każdy rodzic 

powinien wiedzieć?” 

Ewa Jędrzejczyk 

Małgorzata 

Jendryczka 

 

8. 22.03.2023r "Rozwój mowy do 3 

roku życia - jak go 

wspierać i co ma z 

tym wspólnego 

rozszerzanie diety?" 

Tatiana Rachel 

Monika Wrzosok 

9. 19.04.2023r „Dziecko z 

zaburzeniami 

Integracji 

sensorycznej- 

diagnoza, terapia, 

pomoc”.  

Ilona Nitychoruk-

Piekarz 

 

10. 17.05.2023r „Rozmowa to nie 

tylko słowa… o 

Monika Ogrodnik 



komunikacji w 

rodzinie”. 

Agnieszka Petka 

11. 7.06.2023r „Jak się nie wypalić 

w życiu rodzinnym i 

zawodowym?”. 

Agata Susek-

Kaczyńska 

Sylwia Tymińska 
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