
Komunikat Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

W sprawie organizacji pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w okresie wakacji 
roku szkolnego 2021/22

Szanowni Państwo w związku ze zmianą miejsca realizacji działalności Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu (więcej na ten temat: https://bip.poznan.pl/bip/poradnia-
psychologiczno-pedagogiczna-nr-2,1348/news/) informuję, że:

Za zgodą organu prowadzącego Poradnia będzie zamknięta na jeden dzień - 17.06.2022 r. - ze 
wskazaniem dnia do odpracowania w terminie 25.06.2022 r. (w godzinach 9:00 – 14:00). We 
wskazanym dniu odpracowania, w podanych godzinach czynny będzie sekretariat dla klientów, 
obecny będzie Dyrektor Poradni a pracownicy Poradni będą mogli realizować zadania związane z 
przygotowywaniem migracji wyposażenia i akt Poradni do nowej siedziby. 

Za zgodą organu prowadzącego działalność merytoryczna Poradni (diagnozy, konsultacje, terapie) 
będzie zawieszona w okresie od 27.06. do 08.07.2022 r. We wskazanym okresie będzie odbywać się 
migracja wyposażenia oraz akt Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do budynku, w którym ma 
znajdować się nowa siedziba Poradni, tj. przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu (60 – 261 
Poznań, ul. Chociszewskiego 56) oraz dalsze prace adaptacyjne i instalacyjne w tym miejscu. W 
związku z tym utrudnione będzie dotarcie do oraz powrót uczniów z naszej placówki oraz organizacja 
dla nich zajęć diagnostycznych i terapeutycznych w placówce. 

W omawianym okresie od 27.06. do 08.07.2022 r. możliwy będzie kontakt z Poradnią:
a) Sekretariat będzie czynny w godzinach 8:00 – 15:00 za pomocą środków komunikacji na 

odległość. W szczególności:
 Obsługiwana będzie linia telefoniczna (61-852-85-58) oraz skrzynka pocztowa 

(sekretariat@ppp2poznan.pl) i elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP 
(/PPP2Poznan/Skład_ESP). 

 Dokumenty będą wydawane w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym. 
 Wnioski składane do Poradni będą przyjmowane w formie elektronicznej drogą email /epuap 

lub fizycznie za pomocą skrzynki podawczej zainstalowanej w siedzibie poradni przy ulicy 
Sierakowskiej 23 – zgodnie z planowaną tam do montażu tablicą informacyjną. 

b) Wyznaczone i ogłoszone na stronie internetowej Poradni będą codzienne, dwugodzinne dyżury 
telefoniczne dyrekcji lub innego pracownika merytorycznego (logopedy, psychologa lub 
pedagoga). 

Ponadto informuję, że za zgodą organu prowadzącego w dniach od 01.08.2022 r. do dnia 15.08.2022 
r. włącznie (z uwagi na przypadające w tym dniu święto) Poradnia będzie zamknięta w związku z 
okresem urlopowym. 

W okresach a) od dnia 11.07. do 29.07.2022 r. b) a następnie od dnia 16.08.2022 r. działalność 
Poradni będzie realizowana w niezależnym budynku przy Szkole Podstawowej nr 90 w Poznaniu (60 
– 261 Poznań, ul. Chociszewskiego 56), w którym ma znajdować się nowa siedziba Poradni. 


