
Propozycje alternatywnych form wsparcia

Dla rodziców



Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w naszej szkole 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, 

zdajemy sobie sprawę, że obecny czas stawia przed wszystkimi wiele wyzwań i budzi | w nas wszystkich wiele trudnych 
emocji. 

W czasie zdalnego nauczania dla klas 4-8 psycholog i pedagog pozostają do Waszej dyspozycji. Codziennie (po 
wcześniejszym umówieniu się przez dziennik Librus) możliwe są konsultacje z nami. Oczywiście cały czas można z nami 
korespondować poprzez dziennik elektroniczny.

Barbara Marchocka - psycholog

WTOREK 7:30-13:00

ŚRODA 11:00-15:30

CZWARTEK 10:30-15:30

Aleksandra Gajewska -Kuna - pedagog

PONIEDZIAŁEK 8:45 – 13:30

WTOREK 9:50 – 14:20, 15:05 – 16:05

ŚRODA 7:45 – 10:45

CZWARTEK 8:45 – 12:00

PIĄTEK 8:00 – 13:30



Pedagog szkolny tel. 500 291 472 

Adres poczty elektronicznej: Pedagogsp1Warka @gmail.com 

Psycholog szkolny tel. 500 291 471 

Adres poczty elektronicznej: psychologsp1warka@wp.pl3

 Pozdrawiamy życząc zdrowia i wytrwałości!!! Aleksandra Gajewska – Kuna i Barbara Marchocka









 Grójecka 11, 05-660 Warka
 ppp_warka@wp.pl

 48 667 28 89 / 505 761 583
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Psychologiczne Centrum Wsparcia dla rodziców i uczniów w Warszawie

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów oferuje trzy filary pomocy: wsparcie 
psychologiczne dla rodziców, wsparcie dydaktyczne dla rodziców oraz wsparcie psychologiczne dla 
uczniów. 

Porady i wskazówki można uzyskać od poniedziałku do piątku pod numerami telefonów: 510-205-050
(w godz. 9.00-18.00), 519-047-372 (w godz. 9.00-14.00) oraz 500-717-258 (w godz. 14.00-18.00). 

Z kolei w sobotę i w niedzielę działa numer 519-047-370 (w godz. 10.00–16.00). 

Drugim filarem pomocy jest wsparcie dydaktyczne dla rodziców.

Z nauczycielami z Warszawskiego Centrum Inicjatyw Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń można się
skontaktować drogą mailową: zapytajeksperta@wcies.edu.pl. Ostatnim filarem jest wsparcie

psychologiczne dla uczniów. - Podczas dyżurów telefonicznych i online psycholodzy rozmawiają
z uczniami nie tylko o sytuacjach i kłopotach szkolnych, ale przede wszystkim o lękach i stresach

związanych z szerzącą się pandemią.
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