Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Stoku Lackim
ul. Pałacowa 1, 08-110 Siedlce
tel. 511467943 lub 25 633-08-60
Informacje dla rodziców/ prawnych opiekunów dzieci uczestniczących w
zajęciach/ diagnozach stacjonarnych na terenie Powiatowej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku Lackim
ORGANIZACJA PRACY PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII
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Od 04.05.2020 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim
wznawia swoją działalność w zakresie diagnozy dzieci i uczniów w celu wydania
stosownej dokumentacji ważnej dla przyszłości edukacyjnej i terapeutycznej.
Informujemy, że budynek, w którym mieści się nasza placówka, jest w dalszym ciągu w
ograniczonym zakresie dostępny dla osób z zewnątrz.
Wnioski i dokumentację należy pozostawić w skrzynce umieszczonej przed Poradnią w
Stoku Lackim, ul. Pałacowa 1, przesłać listownie bądź pocztą elektroniczną na adres
poradnia@powiatsiedlecki.pl
Druki dokumentów znajdują się na stronie internetowej Poradni w zakładce druki do
pobrania. W celu skrócenia czasu oczekiwania na rejestrację dziecka sugerujemy
wcześniejsze przygotowanie danych dziecka takich jak PESEL oraz wypełnienie
stosownych dokumentów przed przyjazdem do Poradni.
Zgłoszenia do Poradni przyjmowane są telefonicznie w sekretariacie od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 – 13.00 pod numerem telefonu: 256330860

ZGŁASZANIE DO PORADNI
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Aby zapewnić dziecku bezpieczny i rzetelny proces diagnostyczny oraz nie narażać na
zagrożenie pracowników placówki przyprowadź do Poradni dziecko zdrowe – bez
objawów chorobowych.
Na wizytę do Poradni dziecko przychodzi z jednym opiekunem.
Przy wejściu do budynku Poradni dziecko oraz jego rodzic/opiekun ma obowiązek
zdezynfekować ręce.
Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w Poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia
ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia COVID 19. Po wypełnieniu ankiety i
wyrażeniu zgody na badanie następuje pomiar temperatury ciała.
W przypadku wywiadu epidemiologicznego – ANKIETY dodatniego lub objawów
infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, uczucie duszności,
inne nietypowe) u dziecka lub rodzica/ opiekuna prawnego zasadna jest odmowa przez
pracownika poradni wykonania diagnozy.
Na terenie Poradni rodzic/prawny opiekun oraz dziecko powyżej 4 roku życia powinno
być zaopatrzone w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki. Na
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terenie Poradni rodzic/opiekun prawny oraz dziecko w wieku szkolnym powinni
przebywać w maseczce ochronnej i rękawiczkach.
Każdy kontakt osoby z zewnątrz w sekretariacie powinien odbywać się tylko w
wyjątkowych przypadkach z zachowaniem odległości 1,5 metra.
Rodzice oczekują na dziecko w poczekalni lub poza nią na zewnątrz budynku. Odległość
osób przebywających w poczekalni to minimum 2 m. Rodzice w poczekalni mają
obowiązek używania maseczek ochronnych i rękawiczek.
Nie przychodź do Poradni z dzieckiem, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka rodzic/opiekun
prawny powinien niezwłocznie powiadomić Poradnię i odwołać wizytę.
Porozmawiaj z dzieckiem o tym, że podczas wizyty w Poradni będą zachowane zasady
bezpieczeństwa i że specjalista będzie pracował w przyłbicy.
Przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono
unikać dotykania oczu, nosa i ust i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na
odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Pamiętaj, że Ty także powinieneś stosować zasady bezpieczeństwa, bo dziecko uczy się
przez obserwację dobrego przykładu. Na terenie Poradni rodzice/opiekunowie
przebywają w maseczkach ochronnych i rękawiczkach.
Dziecko umówione na diagnozę powinno być zaopatrzone w maseczkę, rękawiczki
jednorazowe, własne przybory do pisania (ołówek, długopis, kredki), wodę do picia,
chusteczki higieniczne.
Na diagnozę do Poradni rodzic/ prawny opiekun z dzieckiem przychodzi na wyznaczoną
godzinę.

DZIAŁANIA POMOCOWE
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W związku ze stanem epidemii poza diagnozą, udzielamy wsparcia psychologicznopedagogicznego oraz wykonujemy inne zadania statutowe, w tym terapie w ramach
wwrd, które prowadzone są zdalnie przez pracowników Poradni.
W celu zgłoszenia problemu lub uzyskania porady/konsultacji należy zadzwonić pod
stały numer telefonu Poradni 511467942.
Ponadto informujemy o możliwości kontaktu dla uczniów, rodziców i nauczycieli
szukających wsparcia w trudnym obecnie czasie epidemii poprzez e-maile służbowe
pracowników Poradni podane na stronie internetowej.

DZIAŁALNOŚĆ ORZEKAJĄCA I OPINIUJĄCA
1.

Pracownicy Poradni będą kontaktować się z Państwem telefonicznie (lub w innej formie)
w celu dokonania wywiadu diagnostycznego, uzupełnienia dokumentacji niezbędnej do
wydania opinii lub orzeczenia, pozyskania dodatkowych, istotnych informacji o dziecku
koniecznych do ustalenia właściwych zaleceń do dalszej pracy, czy omówienia form
pomocy dziecku.
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W sprawach dotyczących organizacji prac Zespołu Orzekającego bezpośrednich
informacji udziela Sekretariat codziennie w godzinach od 8:00 do 13:00 pod numerem
telefonu: 256330860
Uprzejmie informujemy, że Zespoły Orzekające w Poradni będą odbywały się w sposób
zdalny według ustalonego w sekretariacie hormonogramu.

DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA
Dzieci objęte terapią na terenie Poradni mają możliwość jej kontynuowania, w wybranej i
uzgodnionej z prowadzącym terapeutą formie zdalnej (poprzez e-mail, telefonicznie,
komunikatory społecznościowe).

Mirosław Bieniek
Dyrektor
Powiatowej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Stoku Lackim
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