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ZAPRASZAMY DO NAUCZANIA NA ODLEGŁOŚĆ
W tej zakładce znajdziecie aktualne informacje o możliwych formach realizacji nauki, konsultacjach z
pedagogami, psychologami wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów a także o
projektach i akcjach realizowanych w naszej szkole zdalnie. Zajęcia na odległość prowadzi również
świetlica szkolna i biblioteka szkolna.

_______________________
__________________
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
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
____________________ HARMONOGRAM
PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO
od dnia 18.01.2021r. Od 18 stycznia 2021r. w szkole pełnią dyżur stacjonarny pedagodzy i psycholodzy
szkolni.
Od 18.01.2021r. do 22.01.2021r. w szkole pełni dyżur psycholog z Poradni PedagogicznoPsychologicznej w Bytomiu w godzinach od 8.00 do 16.00.
Pedagodzy i psycholodzy szkolni służą pomocą również poza godzinami dyżurów, po wcześniejszym
umówieniu się w sekretariacie szkoły.
Nazwisko
i imię
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
Wasilewska
Dorota
10.00-14.15
8.00-10.30
13.00http://www.sp3.bytom.pl
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Kornecki

11.00-13.15
Rajnard

8.00-9.30

10.00-13.00
9.30-11.00
14.00-16.00
10.00-13.15

Piekarska
&ndash; Knyrek Martyna
12.0015.30-16.00
-----12.30-15.30
8.0012.00
-----________________________
Dyżur psychologa terenowego p. Agnieszki Petki online dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i ich
rodziców będzie w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 15.00
- poprzez służbowy adres e-mail psychologterenowysp3@interia.pl
- poprzez służbowe konto na portalu Facebook Agnieszka Petka (Psycholog terenowy)
- w sytuacjach kryzysowych możliwy będzie kontakt telefoniczny z rodzicem
________________________ Link do materiałów on-line przygotowanych przez wydawnictwo WSiP
(klasy 1-3)
14.30

Link do materiałów on-line przygotowanych przez wydawnictwo Nowa Era: (klasy 4-8)
Link do zasobów platformy edukacyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl
...
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