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Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie!
Jako ludzkość po raz pierwszy od ponad stu lat mierzymy się ze zjawiskiem pandemii.
Stajemy w obliczu nowych wyzwań związanych z dbaniem o zdrowie i bezpieczeństwo
własne i naszych bliskich. Doświadczamy emocji, których nigdy wcześniej nie
odczuwaliśmy…
Utrata poczucia bezpieczeństwa, przerwanie pewnej rutyny, w której wszyscy
funkcjonowaliśmy, nieprzewidywalność zdarzeń, niepewność – do tego wszystkiego szybko
musimy się zaadaptować i … poradzić sobie.
Jako społeczność szkolna natomiast, po raz pierwszy stajemy przed wyzwaniem tzw.
zdalnego nauczania. Dla nas wszystkich – Uczniów, Rodziców i Nauczycieli – zwłaszcza
w kontekście przeżywanych emocji, jest to zadanie trudne.
Dlatego też Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie od 25 marca do
odwołania prowadzi swoją działalność z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej.
Jednocześnie informujemy, że w godzinach pracy poradni, tj. od poniedziałku do
piątku w godzinach 8.00 - 14.00 pracownicy placówki pełnią dyżur na terenie PPP we
Włodawie, gdzie są dostępni pod numerem telefonu 82 5721 271 oraz adresem e-mail.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Włodawie uruchomiła także specjalny
numer telefonu, pod którym codziennie – w godzinach od 7:30 do 19:00 – będą dyżurować
psychologowie poradni i służyć Państwu specjalistycznym wsparciem w radzeniu sobie
z psychologicznymi skutkami pandemii, a także z nowymi wyzwaniami, jakie postawiła przed
nami codzienność w czasie epidemii. Zapraszamy do kontaktu Uczniów, Rodziców
i Nauczycieli: 788 674 041
Z naszymi specjalistami można się również kontaktować poprzez pocztę elektroniczną.
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Imię i nazwisko pracownika
Sekretariat- Karolina Leśniewska
Dyrektor - Joanna Litwiniuk-Kupisz
Joanna Szczepańska
Emilia Kwiecień

Adres e-mail
sekretariat@pppwlodawa.pl
dyrektor@pppwlodawa.pl
j.szczepanska@pppwlodawa.pl
e.kwiecien@pppwlodawa.pl
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Anna Suska
Magdalena Bondarczuk
Jolanta Rzeczycka
Justyna Torbicz
Mariola Smolik-Humaidi
Jadwiga Zaorska
Bożena Orłoś-Dąbrowska

a.suska@pppwlodawa.pl
m.bondarczuk@pppwlodawa.pl
j.rzeczycka@pppwlodawa.pl
j.torbicz@pppwlodawa.pl
m.humaidi@pppwlodawa.pl
j.zaorska@pppwlodawa.pl
b.dabrowska@pppwlodawa.pl

Jednocześnie informujemy, iż na stronie www poradni dostępne są materiały
edukacyjne z zakresu terapii logopedycznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, doradztwa
zawodowego oraz wspomagania dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
i inne.
Jeżeli Państwo widzicie potrzebę uzyskania innych form wsparcia prosimy o kontakt
z dyrektorem poradni lub pracownikami merytorycznymi.
Z poważaniem
Joanna Litwiniuk-Kupisz
dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
we Włodawie

