PROCEDURA ZGŁASZANIA SIĘ NA WIZYTĘ
DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W CIESZYNIE/ SKOCZOWIE
1. Poradnia w formie stacjonarnej realizuje wpierw diagnozy konieczne do wydawania
orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego, opinii
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
opinie o odroczeniu od obowiązku szkolnego.
2. W następnej kolejności odbywają się diagnozy: problemów w nauce, problemów
emocjonalnych, specyficznych trudności w uczeniu się i inne.
3. Stacjonarnie odbywają się diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, diagnozy
i porady zawodowe; badania słuchu.
4. O konieczności innej diagnozy każdorazowo decyduje dyrektor/ wicedyrektor poradni.
5. W formie stacjonarnej i/lub hybrydowej odbywają się terapie indywidualne
(psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne). Kwalifikacja dziecka/ ucznia na terapię
w poradni następuje na podstawie specjalistycznych badań diagnostycznych.
6. Zawieszone są wszelkie formy terapii grupowych.
7. W formie zdalnej i stacjonarnej prowadzone są konsultacje dla rodziców, nauczycieli,
specjalistów, wychowawców, pedagogów, psychologów, logopedów szkolnych,
przedszkolnych, dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek.
8. Wizyta w poradni jest dobrowolna, darmowa.
9. Do poradni mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe, niemające kontaktu z osobami chorymi
lub znajdującymi się w kwarantannie czy w izolacji.
10. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych u dziecka/ ucznia -rodzic/ opiekun
prawny powinien odpowiednio wcześniej powiadomić poradnię i odwołać wizytę.
11. Nie ma możliwości wyboru terminu diagnozy z uwagi na ograniczone możliwości przyjęć w
poradni z uwagi na reżim sanitarny.
12. Przed bezpośrednią wizytą diagnostyczną w poradni rodzic/ opiekun prawny jest
informowany telefonicznie przez pracownika poradni o warunkach przeprowadzenia
diagnozy.
13. Na wizytę należy przyjść punktualnie - spóźnienie powyżej 15 minut będzie skutkować
nieprzyjęciem na wizytę. Do budynku należy wejść 10 minut przed umówiona diagnozą, ze
względu na procedurę przyjęcia.
14. Przed wejściem na teren PP-P osoby wchodzące są zobowiązane zdezynfekować dłonie
i zaczekać na zgłoszenie się osoby z poradni.
15. Przed wejściem rodzic/ opiekun wypełni Ankietę wstępnej kwalifikacji w kierunku
zakażenia SARS CoV-2 i będzie wraz z dzieckiem mieć zmierzoną temperaturę - osoby
z podwyższoną temperaturą - powyżej 37 st. nie będą przyjmowane. Pracownik poradni
wskazuje miejsce, do którego ma udać się ma rodzic/ opiekun prawny wraz z dzieckiem/
uczniem oraz wypełnioną Ankieta wstępnej kwalifikacji. Na diagnozę może przyjść
wyłącznie jeden rodzic/opiekun z jednym dzieckiem-nie ma możliwości przychodzenia
kilku osób.
16. Na wizytę należy zaopatrzyć siebie i dziecko w maseczkę chirurgiczną zasłaniającą usta
i nos (nie dotyczy dzieci do lat 4). Poradnia nie udostępnia własnych materiałów
ochronnych.
17. Po wejściu na teren poradni należy ponownie umyć i zdezynfekować ręce.
18. Na wizytę należy wziąć własny długopis, ołówek, kredki i gumkę-dziecko będzie korzystało
ze swoich przyborów.
19. Mniejsze dzieci mogą wziąć ze sobą jedną ulubioną zabawkę.
20. Do gabinetu diagnostycznego wyznaczonego przez diagnostę wejdzie wyłącznie dziecko,
które ma być badane, rodzic będzie czekać w wyznaczonym miejscu na korytarzu
(za wyjątkiem małych dzieci i niepełnosprawnych, które nie są w stanie przebywać same

w trakcie badania). Rodzice w poradni mają obowiązek używania maseczek chirurgicznych
zasłaniających nos i usta oraz pozostania w miejscu wskazanym przez pracowników.
21. Wszelkie informacje o dziecku-wywiad, informacje o wynikach, itp. będą udzielane po
diagnozie stacjonarnie lub telefonicznie.
22. Opinie i Orzeczenia wysyłane są pocztą na adres podany przez rodzica we wniosku lub
istnieje możliwość odbioru osobistego dokumentu w poradni.

