
 

Procedura regulująca proces diagnozowania dzieci i uczniów w 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Lublinie w okresie 

pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 

1. Na badania przyjmowane są osoby zdrowe, nie objęte kwarantanną, nadzorem 

epidemicznym. 

2. W okresie pandemii w Poradni będą diagnozowane dzieci i uczniowie  tylko w 

sytuacjach pilnych,  związanych z koniecznością uzyskania dokumentów 

niezbędnych do kontynuowania kształcenia  w roku szk. 2020/2021. 

 Dotyczy to w szczególności wydania poprzez Zespół Orzekający: 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego   

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego 

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 

- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

oraz wydania innych pilnych i ważnych opinii, w tym: opinii w sprawie odroczenia 
realizacji rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;  opinii w sprawie 
przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami 
zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia. 

3. Wizyta w poradni może odbyć się wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu jej terminu 
z diagnostą. 

4. W czasie telefonicznego umawiania wizyty rodzic zostanie poinformowany o 

warunkach pracy w poradni w sytuacji podwyższonego ryzyka związanego z COVID-

19,  stosownych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych (opisanych w odrębnej 

procedurze) oraz poproszony o padanie  niezbędnych informacji epidemicznych o 

stanie zdrowia dziecka. Wskazane jest wypełnienie Ankiety/Oświadczenia,  z treścią 

którego można się zapoznać na stronie www.ppp3.pl, w zakładce „Bezpieczeństwo 

sanitarne” 

5. W przypadku stwierdzenia niepokojących symptomów zdrowotnych dziecka/ucznia lub 

na podstawie informacji zawartych w Ankiecie/Oświadczeniu może zostać 
zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji pracownik 
lub osoba badająca ma prawo odmówić wykonania usługi i wdrożyć działania 
opisane w odrębnej procedurze. 

6.  Podczas wizyty w poradni rodzic/prawny opiekun oraz dziecko/uczeń są zobligowani 
do wypełniania zaleceń sanitarno-epidemiologicznych opisanych w odrębnej 
procedurze. 

7. Zalecane jest, aby podczas badania dziecko/uczeń dysponował własnymi przyborami 
piśmienniczymi (jak np. długopis, ołówek, kredki), o czym rodzic/prawny opiekun 
zostanie poinformowany telefonicznie podczas ustalania terminu wizyty. 

8. Niewyrażenie zgody  na warunki badania oraz wypełnianie zaleceń sanitarno-
epidemiologicznych jest jednoznaczne z odmówieniem przez klienta zgody na badanie.  

9. W celu maksymalnego skrócenia wizyty w poradni rekomenduje się przeprowadzenie 
wywiadu z rodzicem/prawnym opiekunem w formie zdalnej (telefonicznie lub z 

http://www.ppp3.pl/


zastosowaniem komunikatorów elektronicznych), który rodzic/prawny opiekun 
potwierdza podpisem podczas wizyty w poradni. Zalecane jest również zdalne  
omówienie wyników badania. 
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