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Zasady uczestnictwa w spotkaniach otwartych dla rodziców i opiekunów 

1. Organizatorem spotkań dla rodziców jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

w Łańcucie. 

2. Celem spotkań jest wspieranie rodziców i opiekunów w wychowaniu dzieci i młodzieży.  

3.  Spotkania otwarte przeznaczone są dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z 

powiatu łańcuckiego. 

4. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Rodzice i opiekunowie mogą uczestniczyć we 

wszystkich spotkaniach lub dowolnie wybranych. 

Biorąc pod uwagę aktualną sytuacją w kraju, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

sanitarnego informujemy, że: 

a) spotkania stacjonarne odbywać się będą w małych  grupach – maksymalnie 10 

osób (w przypadku większej ilości chętnych, spotkania będą w kilku turach); 

b) w spotkaniach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zdrowe oraz nie przebywają na 

kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; 

c) uczestników spotkania obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a w przypadku nie 

stosowania się do podanych przez prowadzącego zasad, konieczność opuszczenia 

spotkania. 

5. Planowane są trzy spotkania stacjonarne: 

a) 16. 11. 2020 r. godz. 16.00 – 17.30. JAK WCZEŚNIE WYKRYĆ AUTYZM? - 

GŁÓWNE SYMPTOMY AUTYZMU U DZIECI. Prowadząca mgr KATARZYNA 

CZAPLA – psycholog, trener BIOFEEDBACK, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju 

i edukacji dzieci z autyzmem, socjoterapeuta. 

 

b) 15. 03. 2021 r. godz. 16.00 – 17.30. CZY TO TYLKO MARZENIE? ROLA 

RODZICÓW W PLANOWANIU KARIERY EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ 

DZIECKA. Prowadząca mgr BERNADETTA SZAL – pedagog, doradca zawodowy, 

socjoterapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji dzieci z autyzmem. 

 

c) 14. 06. 2021r. godz. 16.00 – 17.30. JAK WSPIERAĆ I NAGRADZAĆ DZIECKO,  

BY WSPOMÓC JEGO ROZWÓJ? Prowadząca mgr KAROLINA SZELIGA - 

psycholog, oligofrenopedagog. 
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6. W przypadku, gdy spotkania nie będą mogły odbyć się stacjonarnie będą prowadzone 

online. Osoby zainteresowane zostaną wcześniej poinformowane o formie spotkania. 

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest wcześniejsze zgłoszenie się telefonicznie  

17 225 33 07 lub e-mail poradniapplancut@gmail.com, kozerappplancut@wp.pl  

Zgłaszając się należy podać: 

a) Imię i Nazwisko. 

b) Aktualny nr telefonu kontaktowego. 

c) Aktualny adres e-mail. 

d) Liczba miejsc jest ograniczona, o kolejności decyduje data zgłoszenia. 

e) W przypadku ewentualnej zmiany daty spotkania zainteresowane osoby zostaną 

powiadomione.  

f) Osoby zakwalifikowane na spotkania zobowiązane są do powiadomienia PPP o 

ewentualnej rezygnacji z udziału ze spotkania. 

g) Wszelkie informacje o spotkaniach dla rodziców i opiekunów będą udostępnione na 

stronie internetowej www.ppplancut.pl 

Zapraszamy  
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