
INFORMACJE DLA RODZICÓW 

 

W związku ze wznowieniem pracy PPP nr 8 w Poznaniu  

prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 
 

 

Od dnia 24.05.2020 r. na podstawie nowelizacji rozporządzenia MEN  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświat 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. 2020, poz. 780) oraz w związku z decyzją Wydziału Oświaty  w  

Poznaniu,   Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 

w Poznaniu wznawia pracę w zakresie diagnozowania. Na podstawie 

indywidualnych konsultacji pracowników z rodzicami/opiekunami prawnymi 

lub pełnoletnimi uczniami zostanie opracowany i na bieżąco uaktualniany 

harmonogram przeprowadzania diagnoz na terenie Poradni.  
 

Obecnie w Poradni realizowane są zadania w następujących obszarach: 

• konsultacji i porad dla nauczycieli, specjalistów szkolnych, rodziców oraz 

uczniów w formie telefonicznej pod nr tel. 61 670 40 39  

• kontynuacji oddziaływań terapeutycznych rozpoczętych przed 

ograniczeniem funkcjonowania Poradni w formie uzgodnionej z osobami 

prowadzącymi (psychologami, pedagogami, logopedami)  

• pracy zespołu orzekającego - kształcenie specjalne, nauczanie 

indywidualne, opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju 

Wszelkie dokumenty dotyczące rozpatrywanych spraw prosimy przesyłać 

pocztą lub na adres e-mail ppp8.poznan@wp.pl 

Informujemy, że z uwagi na bezpieczeństwo naszych klientów  

w gabinetach, w których pracują nasi specjaliści zostały zamontowane 

przesłony, zaś pracownicy wyposażeni są w sprzęt ochrony indywidualnej. 

Każdorazowe wejście diagnosty z dzieckiem do gabinetu poprzedzone jest 

myciem rąk oraz dezynfekcją i wietrzeniem pomieszczenia.  

 

Obecnie ze względów epidemiologicznych zmienił się sposób funkcjonowania 

Poradni w tym przeprowadzania diagnoz, dlatego też prosimy o zapoznanie się 

z poniższymi informacjami: 

1. Informujemy, że nie zachowują ważności terminy wizyt ustalonych 

wcześniej. 



2. Specjaliści zespołów diagnostyczno-terapeutycznych ustalają 

telefonicznie z rodzicami/prawnymi opiekunami lub pełnoletnimi 

uczniami termin wykonania diagnozy oraz przekazują wszelkie 

informacje na temat jej przebiegu.  

3. Ustalając harmonogram badań, pracownicy wezmą pod uwagę 

przede wszystkim pilne wnioski, umożliwiające wydanie 

stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej 

i dalszych losów dzieci.  

4. Na badania będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, na 

podstawie pozytywnej weryfikacji informacji zawartych w druku 

Oświadczenie (treść Oświadczenia na stronie głównej Poradni 

poniżej lub do wypełnienia na miejscu w Poradni), przekazanym 

przez rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia.  

5. W razie wystąpienia jakiejkolwiek choroby u dziecka i najbliższych 

domowników należy o tym fakcie  natychmiast powiadomić 

Poradnię (tel. 61 670 40 39), a odpowiedni specjalista ustali 

kolejny, możliwy termin badania.  

6. Rodzic i dziecko są zobowiązani przybyć do Poradni wyposażeni w 

środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice). Prosimy o 

punktualne przybycie do Poradni, tak by zminimalizować 

niepotrzebny kontakt z innymi osobami oczekującymi.  

Przypominamy 0 konieczności utrzymywania bezpiecznego 

dystansu społecznego 1,5 m -2 m. 

7. Z obowiązku zakrywania na terenie Poradni ust i nosa wyłączone 

są: 

- dzieci do ukończenia 4 roku życia  

- osoby, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu 

zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, 

niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, 

znacznym, głębokim lub osoby mające trudności w samodzielnym 

zakryciu lub odkryciu ust i nosa. 

8. W dniu badania rodzic/prawny opiekun zgłasza się z dzieckiem i 

przebywa w przedsionku Poradni, gdzie umożliwiona zostanie  

dezynfekcja rąk oraz wypełnienie druku Oświadczenie, jak również 

zostanie wykonany u dziecka/pełnoletniego ucznia pomiar 

temperatury przy pomocy bezdotykowego termometru.   

9. Zalecamy, aby na badania dziecko było zabezpieczone w wodę do 

picia oraz chusteczki higieniczne, umieszczone w przezroczystym 



opakowaniu. Zabronione jest wnoszenie przez dziecko własnych 

zabawek przyborów piśmienniczych, torebek i plecaków.  

10. Rodzic ma bezwzględny obowiązek odebrać dziecko z Poradni w 

sytuacji wystąpienia u niego niepokojących objawów chorobowych, 

zaobserwowanych przez pracownika w trakcie przeprowadzania 

diagnozy. Specjalista ustali kolejny możliwy termin lub wyznaczy 

inne formy dokończenia badania.  

11. Po zakończeniu diagnozy, punktualnie o ustalonej godzinie 

rodzic/prawny opiekun odbiera dziecko z przedsionka Poradni lub 

dziecko wraca do domu samodzielnie (tylko w przypadku 

przedstawienia pisemnej zgody rodzica).  

12. Wywiad oraz omówienie wyników badania odbywa się wyłącznie w 

formie konsultacji telefonicznej ze specjalistą.  

13. Bardzo prosimy o niezwłoczne powiadomienie Poradni, jeżel i w 

ciągu dwóch tygodni od wykonania badań, wystąpią u dziecka i jego 

najbliższej rodziny objawy zakażenia.  

14. Brak zgody na powyższe zasady przeprowadzania diagnozy lub ich 

nieprzestrzeganie są jednoznaczne z rezygnacją lub przerwaniem jej 

wykonania. 


