
Dyżury psychologa i pedagogów w czasie pracy zdalnej 

 

Psycholog - Anna Adamczyk 

 Dyżur zdalny poprzez dziennik Librus oraz pocztę elektroniczną 

poniedziałek godz. 11.00 - 16.00 

e-mail: anna.adamczyk@zs2.com.pl 

 Dyżur stacjonarny w szkole: 

wtorek godz.12.00-16.00 

Pedagog - Rafał Sawulski 

 Dyżur zdalny poprzez dziennik Librus oraz pocztę elektroniczną 

godz.12.00 -16.00 

e-mail: rafalsa.ciechanowszkola@o2.pl 

 Dyżur stacjonarny w szkole: 

środa godz. 8.30 - 12.00 

Pedagog - Joanna Rutkowska 

 Dyżur zdalny poprzez dziennik Librus oraz pocztę elektroniczną 

wtorek godz. 10.00-12.00 

piątek godz. 8.00-10.00 

e-mail: joanna.rutkowska@zs2.com.pl 

 Dyżur stacjonarny w szkole: 

czwartek godz. 9.00 - 13.30 

piątek godz. 9.30 - 12.00 

 

 

 

WSPARCIE I POMOC MOŻNA TAKŻE UZYSKAĆ W NIŻEJ WYMIENIONYCH 

PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH I INSTYTUCJACH: 

 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Sienkiewicza 32D, Ciechanów 

23 672 20 91 

e-mail: kontakt@mopsciechanow.pl 

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. Fabryczna 8, Ciechanów 

23 672 48 74 

 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

ul. 17 Stycznia 7, Ciechanów 

23 672 52 16 
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 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

ul. Wyzwolenia 10A, Ciechanów 

23 672 26 73 

www.pppciechanow.pl 

e-mail: info@pppciechanow.pl 

 

 Biuro Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 

ul. Powstańców Wielkopolskich 1 A, Ciechanów 

tel. 23 674 92 31, 673 53 70 

telefon zaufania 23 673 49 64 

 

 

TELEFONY ZAUFANIA 

 

 116 111 - Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Numer jest linią 

anonimową (dzwoniąc nie musisz podawać swojego imienia, nazwiska, ani adresu 

zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w rachunku za telefon, ani na 

billingu). Połączenia z telefonów komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia 

jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20. Telefon jest 

przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Więcej informacji 

znajdziesz na stronie www.116111.pl 

 

 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - jest telefonem 

skierowanym do wszystkich dzieci potrzebujących pomocy. Dzwoniąc pod ten numer 

możesz porozmawiać ze specjalistą, który postara się Ci pomóc. Połączenie jest 

bezpłatne z telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w sieci Orange. Linia działa 

w godzinach od 8:15  do 20. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.brpd.gov.pl 
 

 800 12 00 02 - Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w 

rodzinie, świadkom przemocy oraz  osobom poszukującym informacji na temat 

zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Połączenie z numerem 

800 12 00 02 jest płatne tylko za pierwszy impuls, wg stawek operatora.  
 

 800 100 100 - Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 

to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, 

którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy 

psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i 

przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, 

wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i 

obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.  

 

 800 12 01 48 - Telefon zaufania ZATRZYMAJ PRZEMOC 
 

 800 080 222 - Całodobowa, bezpłatna infolinia dla dzieci i młodzieży, rodziców i 

nauczycieli. Więcej informacji na stronie www.liniadzieciom.pl 

 

CYBERPRZEMOC 

http://www.pppciechanow.pl/
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www.saferinternet.net 

www.dyzurnet.pl/ 

www.fdds.pl 

 

NARKOMANIA 

www.narkomania.org.pl - Antynarkotykowa Poradnia Internetowa   

www.kbpn.gov.pl 

(58) 302 04 42 - Telefon Zaufania Monar  

800 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania 

 

DEPRESJA 

 Forum Przeciwko Depresji: www.forumprzeciwdepresji.pl (w tym nastoletnia 

depresja) 

 Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji: http://depresja.org/ 

  Twarze depresji: http://twarzedepresji.pl/o-depresji-u-dzieci/ (w tym nastoletnia 

depresja) 

 Portal o depresji: http://isthis.org/pl/  

 Antydepresyjny Telefon Zaufania: http://stopdepresji.pl/ 
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