
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i ich rodziców 

oraz nauczycieli 

W związku z  ponownym ogłoszeniem przez Radę Ministrów stanu epidemii  wywołanego
zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem „czerwonej strefy” na obszarze całego
kraju,  wdrożeniem  przez  RM  kolejnych  obostrzeń  oraz  ograniczeniem  funkcjonowania
jednostek  systemu  oświaty,  mając  na  uwadze  sytuację  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców,
w szkole  została  uruchomiona  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  dla  wszystkich
wymagających dodatkowego wsparcia psychologicznego.

Na stronach internetowych  szkoły zamieszczona  jest  informacja  o możliwości  korzystania
z form wsparcia zorganizowanego w szkole, wraz ze sposobem kontaktowania się z osobami,
które mogą udzielić pomocy.

Dodatkowego  wsparcia  udzielają  również  pracownicy  poradni  psychologiczno-
pedagogicznych działających w rejonach szkół/placówek (harmonogram w załączeniu).

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2,
 żródło: https://www.wroclaw.pl/portal/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-ich-rodzicow-oraz-nauczycieli

Pomoc dla Nauczycieli

Dni tygodnia Pomocy udziela Numer telefonu

 poniedziałek 15.15 – 16.15



 wtorek godz. 13.00 – 14.00



 środa godz. 15.30 – 16.30



 czwartek godz.13.00 – 
14.00



 piątek godz. 13.00 – 14.00

Specjalista Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2

 

71 798 68 29 wew.151

71 798 68 29 wew.151

71 798 68 29 wew.151

71 798 68 29 wew.151

71 798 68 29 wew.151

Codziennie można kontaktować się ze specjalistami poradni poprzez kontakt e-mail 
zamieszczony na stronie www.ppp2.wroc.pl

Pomoc dla Uczniów

Dni tygodnia Pomocy udziela Numer telefonu

 poniedziałek 10.00 – 11.00



 wtorek 10.00 – 11.00

Specjalista Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2

 

71 798 68 29 wew.142

71 798 68 29 wew.142

71 798 68 29 wew.142

https://www.ppp2.wroc.pl/






 środa 11.00 – 12.00



 czwartek 16.00 – 17.00



 piątek godz. 10.00 – 11.00

71 798 68 29 wew.151

71 798 68 29 wew.151

Codziennie można kontaktować się ze specjalistami poradni poprzez kontakt e-mail 
zamieszczony na stronie www.ppp2.wroc.pl

 

Pomoc dla Rodziców

Dni tygodnia Pomocy udziela Numer telefonu

 poniedziałek 16.00 – 
17.00

 wtorek godz. 16.00 – 
17.00

 środa godz. 13.00 – 14.00

 czwartek godz.9.00 – 
10.00

 piątek godz. 9.00 – 10.00

Specjalista Poradni 
Psychologiczno-
Pedagogicznej nr 2

 

71 798 68 29 wew.142

71 798 68 29 wew.142

71 798 68 29 wew.142

71 798 68 29 wew.142

71 798 68 29 wew.142

Codziennie można kontaktować się ze specjalistami poradni poprzez kontakt e-mail 
zamieszczony na stronie www.ppp2.wroc.pl

Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna

Dni tygodnia Pomocy udziela Numer telefonu

Poniedziałek- piątek

9.00 – 20.00
Terapeuta Specjalistycznej 
Poradni Terapeutycznej

tel. 71 798 68 84, wew. 100, 106

W godzinach 8.00-15.00 można zgłosić w sekretariacie prośbę o oddzwonienie i rozmowę 
z terapeutą, w najbliższym możliwym terminie.

https://www.ppp2.wroc.pl/
https://www.ppp2.wroc.pl/

	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i ich rodziców
	oraz nauczycieli
	W związku z ponownym ogłoszeniem przez Radę Ministrów stanu epidemii wywołanego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i wprowadzeniem „czerwonej strefy” na obszarze całego kraju, wdrożeniem przez RM kolejnych obostrzeń oraz ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mając na uwadze sytuację uczniów, nauczycieli i rodziców, w szkole została uruchomiona pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla wszystkich wymagających dodatkowego wsparcia psychologicznego.
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2,
	żródło: https://www.wroclaw.pl/portal/pomoc-psychologiczno-pedagogiczna-dla-uczniow-i-ich-rodzicow-oraz-nauczycieli
	Pomoc dla Nauczycieli
	Pomoc dla Uczniów
	Pomoc dla Rodziców

	Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna


