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ZARZĄDZENIE NR 1.covid.2020 
 

Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Katowicach 

 

z dnia 16.03.2020r. 

 

dotyczy: czasowego ograniczenia funkcjonowania Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej nr 1 w Katowicach w sytuacji zapobiegania, 

przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 
 

 

Działając na podstawie:  
- § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r., w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., poz. 410 ) 

- art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374) 

- zgody organu  

 

 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W okresie od 16.03.2020 r. do odwołania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 

w Katowicach, zwana dalej „poradnią”  funkcjonuje w ograniczonym zakresie.  

2. W okresie ograniczenia funkcjonowania poradni, dyrektor poradni wykonuje swoje 

zadania za pomocą środków komunikacji elektronicznej: kontakt e-mail na adres: 

poradnia1@ppp1katowice.pl, lub dyrektor@ppp1katowice.pl, kontakt telefoniczny: 

poradnia 32 254 23 12  

3. Dyrektor poradni przyjmuje skargi i wnioski złożone w formie pisemnej, elektronicznej 

lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 09.00 do 113.00. 

4. Ze specjalistami zatrudnionymi w poradni można kontaktować się drogą mailową lub 

telefonicznie w godzinach pracy sekretariatu lub bezpośrednio na adresy e-mail 

poszczególnych pracowników podane na stronie internetowej. Po rozpoznaniu sprawy 

wyznaczony lub wskazany w zgłoszeniu specjalista skontaktuje się z osobą zgłaszającą.  

5. W okresie ograniczenia funkcjonowania poradni, sprawy administracyjne adresowane do 

poradni należy kierować do sekretariatu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 

do 16.00:  

- w formie listowej papierowej na adres ul. Rataja 14, 40-837 Katowice;  

- w formie mailowej na adres poradnia1@ppp1katowice.pl 

- w formie elektronicznej przez platformę ePUAP   

- telefonicznie pod numerem telefonu 32 254 23 12 lub 692-125-140 

 

§ 2 

 

1. W okresie ograniczenia funkcjonowania poradni działalność diagnostyczna poradni 

wymagająca osobistego stawiennictwa będzie zawieszona. 

2. Dzieci i młodzież objęte dotychczas bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

na terenie poradni zachowują prawo do korzystania z tej pomocy w formie zdalnej.  
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3. Udział dzieci i młodzieży w zajęciach realizowanych w formie zdalnej odbywa się 

w uzgodnieniu z rodzicami lub pełnoletnimi uczniami. 

4. Prowadzenie zajęć zdalnych przez specjalistów odbywa się za pośrednictwem dostępnych 

dla pracowników i uczestników zajęć form zdalnych – każdorazowo bezpośrednio 

ustalonych z rodzicami dzieci lub z pełnoletnimi uczniami. 

 

§ 3 

 

1. W okresie ograniczenia funkcjonowania poradni, wspomaganie placówek i nauczycieli 

w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami odbywa się w formie pracy zdalnej. 

2. Wspomaganie nauczycieli w formie zdalnej odbywa się za pośrednictwem mailowym 

i telefonicznym oraz poprzez zamieszczanie materiałów na stronie internetowej 

 

§ 4 
 

1. Na stronie internetowej poradni, w zakładce działalność pod nazwami propozycje dla 

rodziców, propozycje dla uczniów, propozycje dla nauczycieli oraz zajęcia terapeutyczne 

umieszczane są materiały do pobrania i wykorzystania przez klientów. Umieszczane są 

poradniki a także materiały dotyczące sytuacji epidemicznej. 

 

§ 5 

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 marca 2020r. 

 


