
Grupa Rozwijająca Umiejętności Społeczne (GRUS)  
 

1. Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych, którzy mają 
trudności z: 

a. funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej ze względu na osłabione kompetencje  
społeczne; 

b. dostosowywaniem się do zasad; 
c.    radzeniem sobie z trudnymi emocjami 

2. Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania dzieci w szkole i w grupie 
rówieśniczej, poprzez: 

a. zwiększanie samoświadomości emocjonalnej i kształtowanie umiejętności 
wyrażania swoich uczuć w asertywny sposób; 

b. naukę efektywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 
c. zwiększenie poziomu wiedzy na temat akceptowanych społecznie zachowań; 
d. rozwój kompetencji komunikacyjnych. 

3. Zajęcia prowadzone są w sposób warsztatowy, zakładający aktywny udział 
uczestników, z wykorzystaniem elementów edukacji nieformalnej. 

4. Cykl zajęć to 12 spotkań (jedna grupa w każdym semestrze).  
a. w semestrze zimowym zajęcia adresowane są dla dzieci z klas V-VI                        

i rozpoczynają się w październiku; 
b. w semestrze letnim zajęcia przeznaczone są dla dzieci klas IV-V i zaczynają 

się po feriach (luty lub marzec). 
5. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w Poradni przy ul. Stępińskiej 6/8. 
6. Prowadzący zajęcia: mgr Ewelina Szcześniak-Adamczyk i dr n. społ. Mateusz 

Referda. 
 

Zasady przyjęcia na Zajęcia  

Grupa Rozwijająca Umiejętności Społeczne dla uczniów klas 4-6 

1. Podstawą przyjęcia na zajęcia jest zgłoszenie rodzica, skierowanie psychologa 
opiekującego się szkołą lub zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

2. Na zajęcia nie będą przyjmowane: 
• dzieci uczestniczące w podobnych zajęciach w innej placówce; 

• osoby, które już uczestniczyły w zajęciach GRUS. 

3. Osoby przyjmowane na zajęcia: 
Uczniowie z klas IV – VI szkół podstawowych z rejonu PPP nr 8 mający trudności  
z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej ze względu na problemy w nawiązywaniu 
kontaktu, z dostosowywaniem się do zasad, czy też trudnościami w radzeniu sobie  
z emocjami. 

4. Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie Poradni przy ul. Stępińskiej, osobiście 
lub telefonicznie. 



5. Zapisy na cykl zajęć w I semestrze zaczynają się od 1 września i trwają do 15 
września, natomiast na zajęcia w II semestrze od 2 stycznia i trwają do  zakończenia 
ferii zimowych. 

6. Na około 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć prowadzący proszą rodziców                      
z dziećmi z listy podstawowej na rozmowy kwalifikacyjne. 

7. W przypadku gdy zwolni się miejsce na liście podstawowej, na rozmowę 
kwalifikacyjną mogą zostać zaproszone osoby z listy rezerwowej.  

8. Decyzja o przyjęciu na zajęcia jest podejmowana przez osoby prowadzące na 
podstawie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej oraz chęci udziału uczestnika w 
zajęciach. 

9. Rodzice osób przyjętych na zajęcia zostaną poinformowani przez prowadzących 
telefonicznie, ok. 1 tygodnia przez rozpoczęciem zajęć. 

10. Cykl zajęć to 12 spotkań (jedna grupa w każdym semestrze), w I semestrze zajęcia 
rozpoczynają się w październiku, w II semestrze – po feriach zimowych. 

11. Uczestnik zostanie usunięty z zajęć: 

a. po dwóch nieusprawiedliwionych nieobecnościach; 
b. w wypadku wielokrotnego i rażącego łamania zasad ustalonych w grupie – na 

podstawie decyzji osób prowadzących. 
12. Na pierwszych zajęciach rodzice (lub opiekunowie prawni) podpisują kontrakt 

dotyczący zasad uczestnictwa w zajęciach. Regulamin z uczestnikami ustala się na 
pierwszych zajęciach. 


