

Działanie PPP nr 1 w Sosnowcu w dniach 26.03 - 10.04.2020r.
Szanowni Państwo,

Stan epidemii trwa. Dlatego, za zgodą organu prowadzącego, działanie Poradni PsychologicznoPedagogicznej nr 1 zostaje zawieszone do 10.04.2020r. Oznacza to, że do dnia 10.04.2020r. nie
odbywają się żadne spotkania terapeutyczne, diagnostyczne oraz wspierające. Nie oznacza to
jednak, że specjaliści Poradni nie pracują.
Poniżej przeczytacie Państwo informacje na temat sposobu funkcjonowania Poradni:
1. Dyżury pracowników będą pełnione pod telefonem nr 505 305 561 dla dzieci, uczniów
młodzieży i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz nauczycieli pozostających w rejonie
działania PPP nr 1 w Sosnowcu w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
8.30-12.30 psycholodzy pedagodzy psycholodzypsycholodzy Pedagodzy
12.30-16.30 pedagodzy psycholodzy logopedzi pedagodzy Psycholodzy
Możliwe jest również ustalenie konkretnego terminu konsultacji telefonicznej z
konkretnym specjalistą.
Kontakt z osobą pełniącą dyżur jest równoznaczny z udzieleniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych.
2. Dodatkowo uruchomiliśmy dla Państwa adres e-mail: ppp1.specjalisci@gmail.com, pod
który codziennie można pisać różnego rodzaju zapytania dotyczące udzielanej przez poradnię
pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej do specjalistów poradni. Jeżeli chcecie
Państwo, aby wiadomość trafiła do konkretnego specjalisty, proszę o umieszczenie takiej
informacji w jej treści.
3. Telefon stacjonarny Poradni 32 266 14 71 jest czynny między 8.00 – 15.00. Można dzwonić,
aby pytać o kwestie formalne dotyczące terminów i spraw administracyjnych.
4. Z uwagi na to, że Poradnia jest zamknięta, odbiór dokumentów jest możliwy po
wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tego faktu.
5. Zespoły orzekające dla złożonych, przed zawieszeniem działania poradni, wniosków odbędą
się w ustalonych wcześniej terminach. Nowe wnioski będą przyjmowane po wznowieniu
działania Poradni.
6. W sytuacji bezwzględnej konieczności mogą się odbyć działania interwencyjne w formie
wizyty bezpośredniej. Musiałaby się ona odbyć z zachowaniem wymaganych środków
ostrożności, t.j. odległości 1,5 - 2 m, maseczek na twarzach, rękawiczek, używania
jednorazowych przyborów do pisania. Z psychologicznego punktu widzenia jest to jednak
sytuacja sztuczna, nie zapewniająca komfortu dzieciom, młodzieży, rodzicom i utrudniająca
skuteczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną .

