
PROCEDURY KONTAKTÓW Z PSYCHOLOGIEM, PEDAGOGIEM, INNYMI SPECJALISTAMI 

NA TERENIE SZKOŁY 

 

Konsultacje, kontakt osobisty z rodzicami i uczniami – omówienie sytuacji ucznia, zgłoszenie trudności, 

wymiana informacji, praca cykliczna z uczniem. 

 

1. Uczeń, rodzic może przyjść na konsultacje po uprzednim umówieniu się z psychologiem/ pedagogiem 

drogą mailową (librus) lub po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania. 

2. Ustalone terminy cyklicznej pracy z uczniem pozwalają uczniowi na bezpośrednie wejście 

do gabinetu. 

3. Uczeń, rodzic przychodzi na ściśle określoną godzinę, nie ma możliwości czekania na spotkanie 

w budynku szkolnym (rodzic), pod gabinetem, na korytarzu (uczeń). 

4. Rodzic wchodzi na spotkanie od ul. Pocztowej, dzwoni na numer telefonu umieszony na drzwiach 

i czeka na wpuszczenie do budynku przez pracownika szkoły bądź zejście psychologa/pedagoga. 

5. Uczeń umówiony na spotkanie zaraz po lekcjach/między lekcjami może wejść bezpośrednio 

do gabinetu psychologa/ pedagoga/ specjalisty. Gdy konsultacja nie jest umówiona bezpośrednio 

po zakończeniu zajęć uczeń czeka w świetlicy bądź w bibliotece lub wraca do domu i ponownie 

przychodzi do szkoły na wyznaczone spotkanie. 

6. W pomieszczeniu mogą przebywać maksymalnie 2 osoby i specjalista przestrzegając obowiązującego 

reżimu sanitarnego: z zachowaniem dystansu społecznego, obowiązującymi środkami ostrożności 

(maseczki, przyłbice, środek dezynfekcyjny). 

7. Maksymalny czas spotkania to 45 minut. 

8. W ciągu spotkań między wyznaczonymi konsultacjami obowiązuje 15 minut przerwy na zachowanie 

wszelkich środków ostrożności: wietrzenie, dezynfekcja niezbędnych miejsc. 

9. W przypadkach nagłych spotkanie zostaje odwołane. Ustalany będzie nowy termin konsultacji. 

 

Konsultacje, kontakt osobisty z rodzicami i uczniami – sytuacje nagłe i interwencyjne. 

 

1. W sytuacji odbywającej się konsultacji, po wstępnym ustaleniu powagi zdarzenia, potrzeby ucznia 

bądź rodzica, pedagog/ psycholog, może przerwać trwające spotkanie na rzecz podjęcia działań 

interwencyjnych. 

2. W powyższej sytuacji, między bieżącym spotkaniem a interwencją następuje czas na zachowanie 

środków ostrożności. Rodzic czeka przed budynkiem szkoły od ul. Pocztowej na przyjście psychologa/ 

pedagoga/osoby podejmującej działania/pracownika szkoły, uczeń w wyznaczonym miejscu przez 

nauczyciela/ pracownika szkoły. 

3. W szkole uruchomiona będzie ścieżka kontaktu między nauczycielami poprzez czat na teams’ach. 

W przypadku potrzeby rozmowy/ spotkania z uczniem nauczyciel/pedagog/psycholog skontaktuje się 

z innym pracownikiem tą drogą.  

 


