
Aneks do procedury organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej  

Przedszkole : 

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. 2020 poz. 492) w sprawie realizacji w okresie od dnia 25 marca2020 r. do dnia 24 

kwietnia 2020 r. zadań przedszkola z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość 

z późn. zmianami oraz Zarządzeniem Nr 5 do procedury organizowania i udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w Przedszkolu…  wprowadza się następujące zmiany : 

Szkoła : 

Poniższy aneks dotyczy zasad organizowania zajęć i terapii z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

 Celem poniższego dokumentu jest niwelowanie zagrożenia zarażeniem koronawirusem 

COVID-19. 

Wytyczne do aneksu : 

1.Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno –pedagogicznej są realizowane zgodnie z planem 

z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola/ szkoły. Również w formie zajęć do 

realizacji przesłanych drogą mailową rodzicom i opiekunom dzieci.  

2.Korzystanie z pomocy dydaktycznych dostępnych w zasobach Internetu(prezentacje 

multimedialne, karty pracy, gry edukacyjne, bajki, muzyka relaksacyjna, filmy/instruktaże do 

zajęć), a także przygotowanych przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w 

przedszkolu/szkole. 

3. Opracowanie i udostępnienie każdemu dziecku/uczniowi bazy zawierającej materiały i 

pomoce terapeutyczne dostosowane do możliwości oraz potrzeb indywidualnych dzieci :  

- na stronie internetowej przedszkola/szkoły 

- w formie zajęć do realizacji przesłanych drogą mailową rodzicom i opiekunom dzieci/uczniów 

-korzystanie z różnorodnych portali edukacyjnych, dzięki którym dzieci/uczniowie stymulują 

swój rozwój i korygują zaburzone procesy poznawcze  



-przesyłanie materiałów w formie kart pracy, zagadek, łamigłówek, testów oraz linków do 

ciekawych filmików czy gier 

-wysyłanie materiałów wyrazowych do ćwiczenia wraz z kartami pracy do każdego tematu oraz 

linków do bezpłatnych gier logopedycznych utrwalających wymowę wywołanych głosek 

(wykorzystanie w tym celu portali logopedycznych: www.mimowa.pl, www.printoteka.pl, 

www.logopedia.pl, www.superkid.pl) 

4.Prowadzenie monitoringu tych zajęć przez nauczycieli i specjalistów, np. przez uzyskiwanie 

informacji zwrotnych od rodziców/opiekunów w formie pisemnej (e-mail, sms) lub ustnej 

(nauczyciel sporządza notatkę z rozmowy), a także inną dokumentację (zdjęcia, filmiki, 

wytwory pracy dzieci. 

5.Umożliwianie kontaktów z nauczycielami i specjalistami: kontakt telefoniczny, mailowy, 

wideokonferencje lub inne ustalone wspólnie. 

6.Udostępnianie materiałów edukacyjnych dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem w 

czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze, działania o charakterze 

profilaktycznym, cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami. 

7.Rozmowy z rodzicami i opiekunami dzieci  mające na celu  min. podtrzymanie pozytywnych 

relacji, radzenie sobie z emocjami, poczuciem zagrożenia, osamotnienia, odizolowania. 

8.Porady,konsultacje, stały kontakt rodziców i opiekunów z nauczycielami i specjalistami. 

9. Dostarczanie informacji o możliwych konsultacjach ze specjalistami ( zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej przedszkola/szkoły lub w inny sposób przyjęty w placówce). 

10. Opracowywanie materiałów dla dzieci/ uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w tym z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem dostosowania do indywidualnych potrzeb 

i możliwości uczniów wynikających z rodzaju dysfunkcji czy niepełnosprawności. 

11.Wsparcie psychiczne dzieci/uczniów, rodziców i opiekunów, pomoc w realizacji zadań, w 

chwilach słabości, niechęci do nauki w nowej, nieznanej sytuacji, która niesie ze sobą trudności 

w postaci braku bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami, nauczycielami, specjalistami, 

budowanie wiary we własne możliwości i umiejętności oraz podnoszenie samooceny 

dzieci/uczniów. 

12.Informowanie rodziców, opiekunów  o możliwości skorzystania z konsultacji telefonicznej 

z psychologami i specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

http://www.superkid.pl/
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