Szkoła Podstawowa nr 3

Ważne informacje
Autor: Asia
18.05.2017.
Zmieniony 14.11.2022.

__________________
PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego
w Bytomiu ogłasza zapisy na zajęcia dla uczniów szkoły od pierwszej do ósmej klasy. Zajęcia odbywają
się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 18.00.
Kwestionariusz rekrutacyjny znajduje się w sekretariacie szkoły. Ilość miejsc jest ograniczona do 30
uczestników.
________________
INTERNETOWA PLATFORMA SPECJALISTYCZNO-DORADCZA
Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza dla nauczycieli, uczniów i rodziców, która powstała w
ramach Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, finansowanego ze środków Ministerstwa
Edukacji i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest
dostępna pod adresem https://pwpp.uksw.edu.pl/
Internetowa Platforma Specjalistyczno-Doradcza stanowi źródło wiedzy teoretycznej i przykładów
praktycznych, przydatnych przy redukcji negatywnych skutków sytuacji problemowych w oświacie.
Gwarantuje nieograniczony w czasie i miejscu dostęp do konsultacji i materiałów dydaktycznych oraz
badawczych. Poprzez platformę można zapisywać się na dyżury do specjalistów oraz na szkolenia
(systematycznie będą dodawane nowe).
Materiały zamieszczone na platformie kierowane są do: dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i
ponadpodstawowych, wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców oraz specjalistów (m.in. pedagogów,
psychologów, terapeutów).
__________________
__________________
DBAJ O SIEBIE I INNYCH!
www.gov.pl/stopcovid
___________________
POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA
Okres pandemii i związana z nią edukacja zdalna powoduje znaczne ograniczenia w kontakcie.
Obserwujemy, że wielu uczniów wymaga wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Przypominamy, że
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu jest czynna codziennie w godzinach 8.00-18.00.
§ Zapraszamy dzieci, młodzież i ich rodziców do korzystania z bezpośredniego poradnictwa
psychologiczno-pedagogicznego.
§ Młodzieży i rodzicom polecamy także ofertę anonimowego poradnictwa internetowego:
www.ppp.bytom.pl (zakładka PORADNICTWO INTERNETOWE).
§ Nauczycielom, wychowawcom klas i pedagogom szkolnym proponujemy indywidualne konsultacje (w
formie bezpośredniej lub zdalnej).
§ Zachęcamy także do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi zamieszczanymi na naszej stronie
internetowej.
§ Poniżej w tabeli przekazujemy informacje o dostępnych miejscach udzielania wsparcia
psychologicznego w sytuacjach trudnych.
Szczegóły można ustalić telefonicznie: 32 2819405, 322819406 lub bezpośrednio w siedzibie Poradni plac
Klasztorny 2.
Nazwa instytucji, dane teleadresowe
Zakres pomocy
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna,
41-902 Bytom, plac Klasztorny 2 tel. 32 2819405, 32 2819406
porady@ppp.bytom.pl www.ppp.bytom.pl
poradnictwo, terapia indywidualna
i rodzinna, diagnostyka
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 41-902 Bytom, ul. Wrocławska 46
http://www.sp3.bytom.pl
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tel. 533302078
interwencja kryzysowa, poradnictwo
dla dzieci, młodzieży i dorosłych
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i
Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży 41-907 Bytom, ul. Orzegowska 52 a tel.322819794,
328101176, 328101175
poradnictwo, psychoterapia, diagnostyka, wsparcie psychospołeczne,
psychologiczna terapia środowiskowa
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i
Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży &bdquo;Rehabilis&rdquo;, 41-100 Siemianowice Śląskie,
ul. Olimpijska 2 tel. 792500874
poradnictwo, psychoterapia, diagnostyka, wsparcie
psychospołeczne, psychologiczna opieka środowiskowa
______________________ NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez miasto Bytom w ramach którego
prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatne
mediacje.
Celem jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz
wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy
wsparciu prawników i doradców obywatelskich.
Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również edukację prawną. Dlatego
zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o umieszczenie e-informatorów na stronach internetowych,
serwisach społecznościowych i tym podobnych kanałach komunikacji, tak aby informacja trafiła do
możliwie największej liczby młodzieży mieszkającej na terenie Miasta. Informator dotyczy tematyki praw
człowieka jako istotnego atrybutu obywatela, a w tym konkretnym przypadku:
odpowiedzialności za czyny zabronione wśród osób nieletnich
Mamy przekonanie, że szczególnie w tym czasie dynamicznych zmian w prawie - wielu uczniów może
mieć pytania i wątpliwości natury prawnej, w czym mogą być przydatni dostępni specjaliści. Pomoc
świadczona jest w pełnym zakresie prawa, od polowy maja także w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej w przypadku niezatrudniania w ciągu ostatniego roku innego pracownika.
Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach korzystania ze wsparcia znajdują się na stronie
internetowej Miasta - https://www.bytom.pl/nieodplatna-pomoc-prawna1 _____________________
PORADNIK
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu na swojej stronie przygotowała "PORADNIK - dzieci,
młodzież, rodzice, nauczyciele" w której znajdują się przydatne materiały, porady dla każdego w
zależności od potrzeb. To dostępna baza na początek rozmowy z dziećmi o emocjach, trudnych
momentach, jak również testy i psychozabawy, dzięki którym możemy lepiej poznać samych siebie.
http://www.ppp.bytom.pl/?poradnik-dzieci-mlodziez-rodzice-nauczyciele,235
_______________________
SPECYFIKACJA W związku ze szczególną sytuacją związaną z pandemią Covid-19
zamieszczamy specyfikację środka dezynfekującego używanego w naszej szkole:
Pismo przewodnie - Polfa
Specyfikacja środka dezynfekującego - Trisept ___________________

_____________________
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 w BYTOMIU
w OKRESIE PANDEMII
Procedury funkcjonowania w Szkole Podstawowej nr 3
w Bytomiu w reżimie sanitarnym w okresie pandemii
Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego
oraz innych zajęciach sportowych i sportowo-rekreacyjnych
organizowanych obowiązujące w czasie trwania pandemii.
Zasady obowiązujące w bibliotece szkolnej w okresie
pandemii
http://www.sp3.bytom.pl
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Zasady obowiązujące w czasie pobytu dziecka w świetlicy
w okresie pandemii
Zasady postępowania obowiązujące podczas spożywania
posiłków w okresie pandemii
_____________________
OŚRODEK OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z początkiem kwietnia Ministerstwo Zdrowia uruchomiło nowy model ochrony zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży polegający na trzypoziomowym systemie opieki. Pierwszy z nich przewiduje pomoc
Ośrodków Środowiskowych Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, w
których porad i pomocy udzielają zatrudnieni tam psychologowie, psychoterapeuci oraz terapeuci
środowiskowi. To właśnie na ten model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży środki z
ministerstwa pozyskała Przychodnia Lekarska Szombierki. Warto podkreślić, że bytomska placówka
będzie realizować rządowy program jako jedyna w naszym mieście, a wszystkie porady będą udzielanie
bezpłatnie.
Ośrodek Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży znajduje się na terenie
Przychodni Lekarskiej Szombierki przy ul. Orzegowskiej 52a w Bytomiu-Szombierkach. Osoby
potrzebujące pomocy mogą się kontaktować telefonicznie pod numerami: 32 281 97 94, 32 810 11 76
oraz 32 810 11 75 lub
mailowo: przychodniaszombierkikontakt@interia.pl lub biuro@przychodniaszombierki.pl
_____________________
WYKAZ INSTYTUCJI UDZIELAJĄCYCH POMOCY
Informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu
ul. Rostka 16 t el. 32 2819405
- Centrum Interwencji Kryzysowej
Bytom ul. Wrocławska 46 tel.32 4388950, 533302078
- Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Bytom ul. Tarnogórska 3 tel. 32 3890075
- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Bytom ul. Strzelców Bytomskich 16 tel. 32 3886700
- Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich
Bytom ul. Piekarska 1 tel. 32 3966929
- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży - 116 111

__________________
Szanowni Państwo, w załączeniu zamieszczam uchwałę nr XXI/302/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
25 listopada 2019r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława
Broniewskiego w Bytomiu poprzez likwidację innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy pl. Klasztornym 2. Informuję, że treść uchwały
dostępna jest również na stronie Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Pozdrawiam
serdecznie,
Urszula Pelc. Kliknij w link:
Uchwała Nr XXI/302/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r.
___________________
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Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej
Państwowej Straży Pożarnej "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa".Więcej informacji na temat
kampanii znajdziemy na stronie Komendy Głównej
Straży Pożarnej.
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