
 
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna im. S.F. Klonowica w Lublinie 

Al. Warszawska 94,  20-824 Lublin 

tel.+48 81 741 68 11, 515 271 440    http://www.klonowic.lublin.pl/poradnia 

                           

                Lublin, dnia  05 maja 2020 r. 

  

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

  

Nr   2/ 05/2020 

  

w/s wznowienia zajęć diagnostyczno-terapeutycznych  

w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

im. S.F. Klonowica w Lublinie 

 

 

 W związku z potrzebą zapewnienia odpowiedniej opieki psychologiczno – pedagogicznej 

dla uczniów szkoły oraz dzieci z poza naszej placówki, posiłkując się Wytycznymi 

przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE 

 

1. Od dnia 06 maja 2020 r. wznawiam zajęcia diagnostyczno-terapeutyczne  

w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. S.F. Klonowica w Lublinie. 

2. Wprowadzam do stosowania opracowaną Procedurę bezpieczeństwa podczas 

spotkań/zajęć diagnostyczno-terapeutycznych w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie, stanowiącą załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

3. Zobowiązuję 

      Administratora szkoły do: 

 przygotowania pomieszczenia poradni do prowadzenia zajęć, zgodnie z zalecanymi 

zasadami bezpieczeństwa sanitarnego, 

 zapewnienia środków ochrony osobistej dla pracowników poradni, 

 umieszenia płynów dezynfekujących przed wejściem do poradni, 



 skoordynowania czasu pracy pracowników obsługi z koordynatorem Poradni PP pod 

kątem prowadzenia zajęć terapeutycznych w poradni, 

 zorganizowania dezynfekcji w pomieszczeniu poradni, każdorazowo po 

przeprowadzonych zajęciach, 

 zapewnienia cyklicznej dezynfekcji ciągu komunikacyjnego biegnącego od wejścia 

do budynku szkoły do pomieszczenia poradni oraz najbliższej toalety usytuowanej 

przy poradni. 

 

Koordynatora Poradni PP do: 

 koordynowania planowania spotkań/zajęć diagnostyczno-terapeutycznych  

z pracownikami Poradni PP oraz ich uczestnikami, 

 bieżącego informowania administratora szkoły o terminach zaplanowanych zajęć, 

 informowania rodziców/opiekunach o procedurze bezpieczeństwa w związku  

z zajęciami w poradni,  

 prowadzenia rejestru osób przebywających na terenie poradni w poszczególnych 

dniach jej funkcjonowania. 

4. Postanowienia niniejszego zarządzenia obowiązują pracowników szkoły  

od dnia dzisiejszego do odwołania. 

5. Zarządzenie zostanie przesłane pracownikom szkoły na adresy poczty elektronicznej. 

6. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego zapoznania się  

z przedmiotowym zarządzeniem. 

7. Pracownicy obsługi zostaną poinformowani przez Administratora szkoły  

o postanowieniach zawartych w niniejszym zarządzeniu. 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Procedura bezpieczeństwa podczas spotkań/zajęć diagnostyczno- terapeutycznych w Niepublicznej 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie. 

 


