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Dyrektorzy Bemowskich  
  Szkół i Przedszkoli 

 
Drodzy Państwo, 
pomimo pandemii, Poradnia pracuje codziennie, w trybie tradycyjnym od poniedziałku  
do piątku w godz. 8:00-20:00 i w soboty w godz. 9:00-13:00 (bez czynnej recepcji). 

Specjalistyczne diagnozy odbywają się stacjonarnie, a zajęcia terapeutyczne 
prowadzone są indywidulanie oraz w małych grupach, natomiast metodami zdalnymi 
niektóre: terapie, porady i szkolenia dla rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. 

Diagnozy i terapie odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyt  
z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. 

Psychologowie pełnią swoje dyżury dla szkół i przedszkoli głównie zdalnie w terminach 
uzgodnionych w placówce, a w miarę potrzeb mogą uczestniczyć także w spotkaniach 
bezpośrednich. 

W przypadku zaobserwowania u dziecka/ucznia niepokojącego zachowania, obniżonego 
nastroju, lub w sytuacji kryzysowej, można uzyskać wsparcie Poradni kontaktując się  
z recepcją pod nr tel. (22)666-17-74, (22)664-49-51, e-mail: ppp20@edu.um.warszawa.pl, 
lub bezpośrednio z psychologiem opiekującym się szkołą/przedszkolem. 

Nadal można korzystać z naszego Psychologicznego Centrum Wsparcia dla 
Rodziców i Uczniów on-line oraz pod nr tel. 500-104-119. 

Do kontaktu z Klientem w sprawach trudnych pozostają: Paulina Studniarska - 
psychoonkolog oraz Grażyna Ciechanowska – terapeuta-psychotraumatolog. 
Aby ułatwić Państwu kontakt ze specjalistami, na stronie internetowej www.ppp20.pl, przy 
nazwisku każdego pracownika został umieszczony służbowy adres e-mail (zakładka  
„O NAS”, następnie „KADRA”). 
 

Wzorem lat ubiegłych organizujemy „Zimę w Bemowskiej Poradni”. W tym roku 
zapraszamy na: 
1. Zajęcia „Coś z niczego”  dla dzieci w wieku 4-6 lat, na których dzieci będą rozwijały 

kreatywne myślenie połączone z twórczym działaniem. Zajęcia te poprowadzi pedagog 

Agnieszka Śmietańska w dniach: 

 5.01.2021 r.   w godz. 18:00-19:00, 

 14.01.2021 r. w godz. 17:00-18:00. 

2. Warsztaty „Jak się uczyć, żeby umieć”  

dla uczniów klas V-VI, który poprowadzi psycholog  

Monika Przybysz w dniach: 

 11-13.01.2021 r. w godz. 9:00-12:00. 

3. Warsztaty „Jak się uczyć, żeby umieć”  

dla uczniów klas VII-VIII, który poprowadzi pedagog  

Wiesława Szustkiewicz w dniach: 

 13-16.01.2021 r. w godz. 9:00-12:00 . 

Zgłoszenia przyjmujemy drogą mailową na adres: ppp20@edu.um.warszawa.pl lub 

telefonicznie w recepcji pod nr (22)666-17-74, (22)664-49-51. Zajęcia będą prowadzone  

w formie stacjonarnej. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

Z poważaniem  

Maria Zabłocka  

(-) 
Dyrektor PPP20 
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