
 

Wsparcie psychologiczne dla rodziców i uczniów 
w okresie w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania naszej szkoły w związku z pandemią 
COVID-19.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Przypominamy, że w czasie funkcjonowania szkoły
w systemie zdalnym, specjaliści są dostępni i gotowi by 
udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej wszystkim 
osobom potrzebującym wsparcia.
Zapraszamy:) do kontaktu poprzez platformę Mc Teams, 
dziennik elektroniczny czy szkolny telefon stacjonarny. 
Z pedagogami można spotkać się także bezpośrednio 
w szkole (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu 
terminu).  Zachęcamy do zapoznawania się z materiałami 
przygotowywanymi przez pedagogów i przesyłanymi 
regularnie poprzez platformy Librus Synergia i Mc Teams.  
Zapraszamy do śledzenia tekstów traktujących o emocjach, 
wychowaniu, uczeniu się, radzeniu sobie z sytuacjami 
trudnymi, bezpieczeństwu w sieci, czy też zwyczajnie 
wsparciu, którego wszyscy potrzebujemy w trudnym czasie 
izolacji spowodowanej pandemią. 

    Dyżury pedagogów:               

Monika Sztuczka
pedagog – klasy I - III    Konsultacje dla rodziców i uczniów:

 wtorek  9.50 – 14.10, czwartek 12.20 – 13.05 , piątek  9.40-
-11.25, 13.25 – 14.05 

Agnieszka Zielińska
pedagog – klasy IV - V  Konsultacje dla rodziców i uczniów:

poniedziałek 10.00 – 12.00, wtorek 10.00- 12.00, środa 9.00 - 
10.00

Joanna Baranowska pedagog – klasy VI - VIII 
Konsultacje dla rodziców i uczniów
poniedziałek 8:45  - 14:45, wtorek 08.00- 11.30, środa 08:30 – 
14:00, czwartek 08:30 - 11:30, piątek 08:00 - 8:50, 09:50- 
11:50



 

Kontakt:
 
telefon : 61 8 52 86 12
mail: 
m.sztuczka@gm2.poznan.pl
a.zielinska@gm2.poznan.pl 
j.baranowska@gm2.poznan.pl 

        Zachęcamy Państwa również do korzystania 
ze specjalistycznego wsparcia Poradni Psychologiczno – 
- Pedagogicznej Nr 5 w Poznaniu.

Kontakt:
Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5

Poznań – Stare Miasto
ul. Nowowiejskiego 29, 61-733 Poznań
tel./fax. (61) 8522-062
e-mail: ppp5.poznan@wp.pl

 Przydatne:

Punkt Interwencji Kryzysowej

ul: Niedziałkowskiego 30, 61-578 Poznań
Tel: 61 835 48 66

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

Tel: 116111

Bezpłatne wsparcie psychologiczne w mieście 
Poznaniu:

https://www.poznan.pl/mim/info/news/wsparcie-
psychologiczne-w-czasie-pandemii,155219.html
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