
 

INFORMACJE O PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  
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Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim to miejsce, w 

którym pracują psychologowie, pedagodzy, logopedzi. W Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej w Krzyżu Wielkopolskim pracuje Dyrektor. Dyrektor to osoba, która 

kieruje Poradnią.  Budynek  znajduje się w miejscowości Krzyż Wielkopolski. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim działa na 

podstawie Rozporządzenia. Rozporządzenie to taki dokument, w którym zapisane są 

zasady działania Poradni.  To Rozporządzenie opisuje jak ma działać Poradnia i co 

ma robić. 

Czym zajmuje się Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna? Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna wykonuje różne zadania:  

• przeprowadza badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dzieciom i 

młodzieży,  

• pomaga rodzicom i nauczycielom w wychowywaniu i nauce dzieci i młodzieży, 

• prowadzi terapie dla dzieci i młodzieży,  

• pomaga w wyborze zawodu,  



• wydaje opinie i orzeczenia. Opinie i orzeczenia to dokumenty, które pomagają 

rodzicom i nauczycielom w nauce i wychowaniu, 

• współpracuje z ludźmi. 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim jest  dostępna dla 

osób z 

niepełnosprawnościami. 

Przed  budynkiem jest 

parking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim jest  dostępna dla 

osób z niepełnosprawnościami. W budynku jest winda. 



 

 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest na parterze budynku.  

 

Żeby załatwić sprawy w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Krzyżu 

Wielkopolskim, osoby z niepełnosprawnościami mogą:  

• napisać potrzebne pismo i wysłać je na adres: Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż 

Wielkopolski,  

• przynieść pismo do sekretariatu Poradni. Sekretariat to biuro, w którym można 

zostawić pisma i inne dokumenty. Czynny od poniedziałku do piątku od 7:30 do 

15:30.  

• napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP: www.epuap.gov.pl. 

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do 

tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.  

• napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mailowy: ppp_krzyz@onet.pl 

• zadzwonić pod numer 67 256 51 43.  

 

 

 

http://www.epuap.gov.pl/
mailto:umbrzesko@brzesko.pl


Wszystkie informacje o gminie można znaleźć na stronach internetowych: 

https://www.pppkrzyz.pl 

https://www.brzesko.pl/

