
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 Wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego w Zespole Szkół
Technicznych-Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie
udziela pedagog szkolny  

 Lidia Jaszczak – po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym

 (tel. 61 672 42 01, od poniedziałku do
piątku) lub poprzez dziennik. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykaz placówek, które udzielą pomocy psychologicznej

młodzieży i rodzicom na terenie Leszna:
 

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. B Chrobrego 15 
      tel. 65 529 30 35
 Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii  ul. Średnia 11
     http://www.cppip-leszno.pl/#kontakt
 Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej
    dla dzieci i młodzieży MEDICOR ul. Słowiańska 53A  tel. 65 511 03 00 
 Ośrodek Interwencyjno-Readaptacyjny, ul. Niepodległości 27c
     tel. 65 529 98 65 
 Poradnia Zdrowia Psychicznego, pl. Dr  Metziga 26/2 
    tel. 65 520 78 86
 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Słowiańska 59, 
    tel. 65 520 27 33
 Młodzieżowe Centrum Profilaktyki „Alternatywa”, Al. Jana Pawła II 6,         
tel. 65 529 74 94 lub 601 564 336
 Telefon Zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
 Poradnia Rodzinna, ul. Mickiewicza 2/3,    tel. 506 968 164

Szczegółowy wykaz instytucji i organizacji udzielających pomocy
 i wsparcia 

http://zst-leszno.pl/wp-content/uploads/2021/02/Pomoc-w-trudnych-syt.-%C5%BCyc..pdf



Komunikat 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lesznie

 
Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją, w jakiej wszyscy się znajdujemy,
przypominamy, że Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w

Lesznie udziela wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
na Państwa wniosek. Jesteśmy placówką nieferyjną i pracujemy

także w okresie wakacji zimowych i letnich, oczywiście w warunkach
wzmożonego rygoru sanitarnego i z obostrzeniami związanymi z

zachowaniem bezpieczeństwa. 
Informujemy, że jest możliwość skontaktowania się z nami drogą

telefoniczną 
(nr tel. 655293035) oraz drogą mailową

(poradniapedag@autograf.pl).
Jeżeli chcielibyście Państwo skorzystać z pomocy konkretnego
pracownika, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w dniu
pełnienia przez niego dyżuru telefonicznego –wykaz dyżurów
znajduje się na naszym profilu na facebooku oraz na stronie

internetowej: www.poradnia-leszno.pl 
Ponadto uruchomiliśmy specjalny numer telefonu 609815039, pod

którym
dyżurują nasi specjaliści, w dni robocze od godz. 14.00 do godz.

17.30.
Istnieje również możliwość skorzystania z całodobowej

 infolinii MEiN 800 080 222
 

 

 


