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Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne w Warszawie 

 

SPK Rzymowskiego >> Mokotów  
Obszar udzielanych konsultacji:  

• Zaburzenia funkcjonowania rodziny związane z uzależnieniami, np. od środków psychoaktywnych, 

komputera,  

• Trudności szkolne wynikające z problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym: nerwice, 

psychozy, zaburzenia odżywiania, zaburzenia nastroju i emocji, przewlekłe choroby somatyczne,  

• Problemy szkolne i społeczne z powodu ADHD, zespołu Aspergera, 

• praca z uczniami demonstrującymi zachowania opozycyjno-buntownicze.  

 

Nasi specjaliści  

Adres: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 „SOS”  

www.mossos1.pl 
ul. Rzymowskiego 36  
Dzielnica: Mokotów  
Koordynator punktu: Monika Chałuda 

Tel: 694 474 181; tel.: 22 647 01 16,  
e-mail: rzymowskiego@spk.waw.pl  

 

SPK Zorzy >> Wawer  
Obszar udzielanych konsultacji:  

• Diagnoza problemów wychowawczych,  

• Poradnictwo w zakresie rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży,  

• Pomoc nauczycielom matematyki, języka polskiego oraz pozostałym w wypracowaniu narzędzi do 

pracy z uczniami  

o szczególnych potrzebach edukacyjnych (dyskalkulia, dysleksja, nadpobudliwość, zaburzenia 

zachowania),  

• Zaburzenia funkcjonowania związane z różnego typu uzależnieniami,  

• Postępowanie z uczniem nadpobudliwym, Zespołem Aspergera, ADHD.  

 

Nasi specjaliści  

Adres: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 „Kąt”  

www.moskat.pl 
ul. Zorzy 17  
Dzielnica: Wawer  
Koordynator punktu: Elżbieta Kucińska 

tel: 22 812 58 11; e-mail: zorzy@spk.waw.pl 

 

SPK Hafciarska >> Wawer  
Obszar udzielanych konsultacji:  

• Metody pracy z dziećmi niemówiącymi, ze złożonymi niepełnosprawnościami, w tym z dziećmi z 

niepełnosprawnością ruchową,  

• Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dla dzieci niemówiących i z trudnościami w 

porozumiewaniu się,  

• Praca z dziećmi z zaburzeniami rozwoju oraz zaburzeniami integracji sensorycznej,  

• Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z seksualnością i okresem dojrzewania osób 

niepełnosprawnych,  

http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#1
http://www.mossos1.pl/
mailto:rzymowskiego@spk.waw.pl
http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#2
http://www.moskat.pl/
mailto:zorzy@spk.waw.pl
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• Sposoby opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.  

 

Nasi specjaliści  

Adres: 

Zespół Szkół Specjalnych nr 95  

www.zss95waw.szkolnastrona.pl 
ul. Hafciarska 80/86  

Dzielnica: Wawer  
Koordynator punktu: Bożena Sirko 
tel. 22 812 60 45: e-mail: hafciarska@spk.waw.pl  
 

SPK Reymonta >> Bielany  
Obszar udzielanych konsultacji:  

• Trudności dzieci i młodzieży w kontaktach społecznych: zaburzenia nastroju, zachowania 

agresywne, lękowe, izolacja,  

• Problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie obowiązku 

szkolnego, fobie szkolne,  

• Trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm i zasad,  

• Problemy dotyczące eksperymentowania, używania i uzależnienia od środków psychoaktywnych,  

• Preorientacja zawodowa dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym,  

• Kryzys w rodzinie.  

 

Nasi specjaliści  

Adres: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4  

www.zpow.eu 

ul. Reymonta 16  
Dzielnica: Bielany  
Koordynator punktu: Jolanta Morawska  
tel: 22 834 86 84 oraz 22 834 63 02,  
e-mail: reymonta@spk.waw.pl  

 

SPK Brożka >> Wola  
Obszar udzielanych konsultacji:  

• Zagrożenie młodzieży niedostosowaniem społecznym, 

• Trudności adaptacyjne w grupie rówieśniczej, 

• Używanie substancji psychoaktywnych,  

• Zaburzenia zachowania,  

• Poradnictwo zakresie postępowania w sprawach nieletnich.  

 

Nasi specjaliści  

Adres: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6  

www.mos6.edu.pl 

ul. Brożka 26 

Dzielnica: Wola  

Koordynator punktu: Kacper Pilczuk 

tel.: 22 836 78 73,  

e-mail: brozka@spk.waw.pl  

 

http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#3
http://zss95waw.szkolnastrona.pl/
http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#4
http://www.zpow.eu/
mailto:reymonta@spk.waw.pl
http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#5
http://www.mos6.edu.pl/
mailto:brozka@spk.waw.pl
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SPK Osowska >> Praga Południe  
Obszar udzielanych konsultacji:  

• Zagrożenie niedostosowaniem społecznym,  

• Trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm społecznych,  

• Problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie obowiązku 

szkolnego.  

 

Nasi specjaliści  

Adres: 

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7  

www.mos7.edu.pl 

ul. Osowska 81  
Dzielnica: Praga Południe  
Koordynator punktu: Konrad Mińko  
Tel.: 22 516 98 20  

e-mail: osowska@spk.waw.pl  

 

SPK Tarchomińska >> Praga Północ  
Obszar udzielanych konsultacji:  

• Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu 

w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym,  

• Realizowanie edukacji seksualnej wobec osób z wyzwaniami rozwojowymi,  

• Doskonalenie artykulacji i umiejętności komunikacyjnych dzieci i młodzieży z wyzwaniami 

rozwojowymi,  

• Wykorzystanie SI i terapii polisensorycznej w edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum 

autyzmu; ze szczególnym uwzględnieniem zajęć z religii,  

• Pomoc w organizowaniu zajęć z muzykoterapii oraz konstruowaniu indywidualnych programów 

terapeutycznych dla dzieci  

i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. 

 

Nasi specjaliści  

Adres: 

Zespół Szkół Specjalnych nr 97  

www.zss97.waw.pl 

ul Tarchomińska 4  
Dzielnica: Praga Północ 
Koordynator punktu: Małgorzata Olmińska  
Tel.: 22 619 05 05,  

e-mail: tarchominska@spk.waw.pl  

 

SPK Namysłowska >> Praga Północ  
 

Obszar udzielanych konsultacji:  

• Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością 

intelektualną;  

• Doradztwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.  

• Problemy emocjonalno - społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.  

 

 

 

http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#6
http://www.mos7.edu.pl/
mailto:osowska@spk.waw.pl
http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#7
http://www.zss97.waw.pl/
mailto:tarchominska@spk.waw.pl
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Nasi specjaliści  

Adres: 

Zespół Szkół Specjalnych nr 38  

www.zs38.edu.pl 

ul. Namysłowska 10  

Dzielnica: Praga Północ 

Koordynator punktu: Magdalena Sekuła 

tel.: 22 619 72 34 w. 26.  

e-mail: namyslowska@spk.waw.pl 

 

 

SPK Elektoralna >> Śródmieście  
Obszar udzielanych konsultacji:  

• Praca z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i 

głębokim,  

• Praca z dzieckiem autystycznym,  

• Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych,  

• Alternatywne i wspomagające metody komunikacji,  

• Zakłócenia emocjonalne i trudności wychowawcze występujące u dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. 

 

Nasi specjaliści  

Adres: Zespół Szkół Specjalnych nr 85  

ul. Elektoralna 12/14  

www.zssnr85.waw.pl 

Dzielnica: Śródmieście  

Koordynator punktu: Małgorzata Dziekan  

tel.: 22 620 57 72,  

e-mail: elektoralna@spk.waw.pl  

 

SPK Koźmińska >> Śródmieście  
 

Obszar udzielanych konsultacji:  

• Dobór środków dydaktycznych w ramach poszczególnych przedmiotów oraz przygotowanie 

wskazówek do pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku,  

• Obsługa i możliwości wykorzystania specjalistycznego sprzętu i programów komputerowych dla 

osób niewidomych oraz słabowidzących,  

• Opracowanie wytycznych do pracy z uczniami z dysfunkcją wzroku,  

• Orientacja przestrzenna oraz samoobsługa osób niewidomych i słabowidzących. 

 

Nasi specjaliści  

Adres: 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8  

www.kozminska.edu.pl 

ul. KoĽmińska 7  

Dzielnica: Śródmieście 

Koordynator punktu: Agnieszka Rosiak  

tel: 22 621 16 10,  

e-mail: kozminska@spk.waw.pl  

http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#8
http://www.zs38.edu.pl/
mailto:namyslowska@spk.waw.pl
http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#9
http://www.zssnr85.waw.pl/
mailto:elektoralna@spk.waw.pl
http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#1
http://kozminska.edu.pl/
mailto:kozminska@spk.waw.pl
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SPK Bartnicza >> Targówek  
Obszar udzielanych konsultacji:  

• Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i 

umiarkowanym,  

• Praca z dzieckiem z autystycznym,  

• Pomoc w opracowywaniu programów edukacyjno-terapeutycznych,  

• Określenie przyczyn trudności edukacyjnych i zaburzeń występujących u dzieci,  

• Alternatywne i wspomagające metody komunikacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i 

autyzmem.  

 

Nasi specjaliści  

Adres: 

Zespół Szkół Specjalnych nr 98  

www.zsspbartnicza.waw.pl 
ul. Bartnicza 2  
Dzielnica: Targówek  

Koordynator punktu: Anna Mitura  

tel.: 22 811 03 06,  

e-mail: bartnicza@spk.waw.pl  

 

http://spk.waw.pl/pokaz.php?str=specjalisci#10
http://www.zsspbartnicza.waw.pl/
mailto:bartnicza@spk.waw.pl

