
Miechów 30.04.2020r.  

 

Zarządzenie Nr 5/PPP/2020 

 

DYREKTORA  PORADNI   

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

w  Miechowie 

 

W SPRAWIE ZMIAN W ORGANIZACJI PRACY PORADNI 

 

  

Na podstawie  §13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii  (Dz.U z 2020 r. poz. 792) w związku z §4d  Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r.  poz. 410,poz. 492,poz. 595,poz.642, poz.780),  

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

W okresie od 04.05.2020 do odwołania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

w Miechowie  zwana dalej „poradnią”  wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem 

obowiązujących ograniczeń, nakazów i  zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, 

zwanym dalej „okresem epidemii.”  

 

§ 2. 

1. W okresie epidemii sprawy administracyjne adresowane do dyrektora i rady 

pedagogicznej, należy kierować do sekretariatu poradni w formie elektronicznej na adres: 

poradnia@miechow.com  lub kontaktować się  telefonicznie  pod numer 413830520. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej: e-mail na adres: anna.kopec@poradnia-miechow.com lub telefonicznie pod 

numerem 413830520. 

3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub  

telefonicznie w poniedziałki w godz. od 9.00  do  12.00. 
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4. Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,  może podejmować 

działania w ramach swoich kompetencji za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej.  

5. Dzieci i młodzież objęte  bezpośrednią pomocą psychologiczno - pedagogiczną przed 

dniem 12 marca br. zachowują prawo do korzystania  z pomocy w na terenie poradni lub 

w formie zdalnej. Sposób kontynuowania zaplanowanej pomocy bezpośredniej uzgadniany 

jest z rodzicami odrębnie dla każdego dziecka. 

6. Wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami odbywa 

się w formie uzgadnianej odrębnie dla każdego wniosku. 

 

§ 3. 

1. Dyrektor z zastosowaniem obowiązującego dystansu przestrzennego 2 m dla osób 

korzystających z usług poradni, ustala maksymalną liczbę osób jaka może przebywać  

w pomieszczeniach poradni przeznaczonych na wykonanie zadań poradni z udziałem 

dzieci, młodzieży, rodziców i interesantów.  

2. Informacja o maksymalnej liczbie osób jaka może przebywać w poszczególnych 

pomieszczeniach poradni jest dostępna na drzwiach danego pomieszczenia. 

3. Dyrektor dostosowuje plan zajęć indywidualnych, zajęć zespołowych i działań 

diagnostycznych do możliwości lokalowych poradni. 

4. Dyrektor z zastosowaniem obowiązującego dystansu przestrzennego 1,5 m  organizuje 

pracę wykonywaną w siedzibie przez pracowników bez udziału osób zewnętrznych.  

 

§ 4. 

1. W poradni mogą przebywać osoby u których nie ma widocznych objawów choroby 

zakaźnej. 

2. Pomieszczenie w którym mogą przebywać osoby przyprowadzające i odprowadzające 

dzieci: poczekalnia poradni z oznaczonymi miejscami do siedzenia z zachowaniem 

dystansu 2m.  

3. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci  zobowiązane są do zakrywania ust i nosa 

oraz zachowania 2m dystansu w stosunku do innych osób przebywających w tym 

otoczeniu. 

4. Każda osoba wchodząca do budynku poradni zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 

założyć rękawice ochronne. 



5. W pomieszczeniach ogólnodostępnych poradni przy dozownikach z płynem do 

dezynfekcji – wiszą instrukcje dezynfekcji rąk. 

6. W łazienkach poradni  wiszą instrukcje prawidłowego mycia rąk. 

 

§ 5. 

1. Dzieci i młodzież w czasie zajęć nie są zobowiązane do osłaniania ust i nosa. 

2. Nauczyciele wyposażeni są w przyłbice (pleksi) i płyn odkażający. 

3. Po każdych zajęciach, pomieszczenie w którym przebywali rodzice, opiekunowie, dzieci  

i młodzież jest wietrzone a klamki, stoły, biurka i używane pomoce dydaktyczne są 

wycierane bezpiecznymi środkami odkażającymi. 

4. Fakt dezynfekcji odnotowywany jest na listach w każdym gabinecie.  

 

§ 6. 

1. Na drzwiach wejściowych do poradni i w poczekalni dla rodziców dostępne są plakaty 

informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia jak należy 

postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia COVID-19, a także numery 

telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować. 

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika Poradni obowiązuję 

procedura działania zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia  COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

przedszkola zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

§ 7. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem: 4.05.2020 

Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej: 

 http://poradnia-miechow.com,  https://bip.malopolska.pl/ppwmiechowie  
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