Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 195/2020

Zasady funkcjonowania Poradni Psychologiczno – Pedagogiczne nr 5
w wariancie pracy zdalnej

Opinia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dotycząca zawieszenia zajęć stacjonarnych
i kontynuowanie zajęć wyłącznie w formie nauczania zdalnego będzie uwzględniała:




Wystąpienie przypadku lub przypadków zakażenia SARS-CoV-2/ zachorowań na COVID-19 wśród uczniów lub
pracowników placówki, lokalną sytuację epidemiologiczną na danym obszarze (liczbę osób
zakażonych/zapadalność/dynamikę wzrostu) z uwzględnieniem przypadków związanych z transmisją
poziomą oraz ogniskami instytucjonalnymi i ich charakterem
Reorganizacja trybu pracy wymaga zgody organu prowadzącego.

1. Organizacja pracy poradni








Dostosowanie godzin pracy poradni do możliwości kadrowych danej placówki ( np. liczba pracowników
administracji). Możliwe czasowe zmiany zakresu obowiązków pracowników pedagogicznych - poszerzenie
o zadania administracyjne np. dyżur w recepcji lub w sekretariacie. Ogranicza się do minimum osobiste
kontakty pracowników.
Dyrektor poradni organizuje stały dyżur telefoniczny specjalisty dla klientów potrzebujących pilnego
wsparcia psychologicznego i zamieszcza tę informację na stronie internetowej poradni.
Pracownicy poradni utrzymują wyłącznie zdalny kontakt z rodzicami/opiekunami dzieci (mail, telefon,
komunikatory). Dyrektor utrzymuje zasady bezpośredniego przekazywania dokumentów, z zachowaniem
środków ochrony osobistej.
Pozostała działalność poradni odbywa się zdalnie, w tym posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania
zespołów poradni, szkolenia i superwizje.
Komunikacja pomiędzy pracownikami odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem komunikatorów.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa



Przestrzeganie zasad wzmożonego reżimu sanitarnego i ograniczenie do niezbędnego minimum ilości
pracowników Poradni.
Przyjmowanie wniosków i wydawanie dokumentacji odbywa się drogą elektroniczną.

3. Oferta Poradni




Dyrektor decyduje o zawieszeniu działań diagnostycznych.
Wydawanie orzeczeń i opinii odbywa się na podstawie zgromadzonej w sprawie dokumentacji.
Wszystkie terapie prowadzone są wyłącznie w trybie zdalnym.
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Dyrektor podejmuje decyzję o zawieszeniu stacjonarnych dyżurów psychologów w placówkach oświatowych,
na rzecz kontaktu telefonicznego czy internetowego. Porady, konsultacje, zebrania rad pedagogicznych - są
realizowane z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość.
Poradnia poszerza swoją ofertę o webinaria, warsztaty i szkolenia zdalne dla rodziców i nauczycieli.
Dyrektor poradni organizuje stały dyżur telefoniczny specjalisty dla klientów potrzebujących pilnego
wsparcia psychologicznego.
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