
 
 

  Porady i konsultacje psychologiczno – pedagogiczne dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli 

I Liceum Ogólnokształcącego im. ONZ w Biłgoraju 

oraz wykaz instytucji i placówek pomocowych  
 

        Z uwagi na obecną sytuację w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 zapraszamy do korzystania z różnych form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

 Porady i konsultacje pedagoga i psychologa szkolnego w I LO im. Organizacji 

Narodów Zjednoczonych w Biłgoraju 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły zapraszamy do kontaktu za 

pomocą dziennika elektronicznego oraz drogą mailową i telefoniczną.  

 

Pedagog szkolny Małgorzata Makarowska   
Tel. 506 566 140, email mg@poczta.onet.pl 

Psycholog szkolny Anna Bodys  

Tel.793 917 946, email abodys.psychologszkolny@onet.eu  

        

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Psycholog 

szkolny 

- 
9 - 13 - 8 - 11 9 - 13 

Pedagog 

szkolny 
9 - 13

 
- 8 - 11 9-13 - 

 

Wiemy, że najbliższy czas może być dla nas wszystkich trudny, dlatego zachęcamy do 

kontaktu, gdyby ktoś chciał porozmawiać lub uzyskać potrzebną informację. 

 

 Całodobowy, anonimowy i bezpłatny ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci 

i młodzieży 116 111 – pomoc w trudnych sytuacjach. 

 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Biłgoraju http://www.ppp.lbl.pl/  

Od 4 maja została przywrócona praca stacjonarna poradni w zakresie diagnozy. 

Wznowiona działalność diagnostyczna będzie prowadzona przede wszystkim na 

potrzeby pracy Zespołów Orzekających Poradni oraz badania gotowości szkolnej. 

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii w pierwszej kolejności odbywać się będą 

wizyty w sprawach pilnych. Spotkania diagnostyczne w poradni będą umawiane 

telefonicznie. Natomiast zajęcia terapeutyczne, porady i konsultacje w dalszym ciągu 

będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość. 

Kontakt w godzinach: 7.30 – 18:00  tel.(84) 686 10 66 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego psycholodzy i pedagodzy będą dostępni 

zdalnie przez Skype’a według grafiku dyżurów podanych na stronie  

Poradni i na Facebooku, a jeśli ktoś nie korzysta z tych narzędzi – 

to  również telefonicznie. Telefoniczne dyżury psychologów odbywać się będą 

codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 11.00 do 16.00        Telefon:   

797 433 796. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Biłgoraju będzie udzielać 

także konsultacji on-line (łączenie się z pracownikami poradni przez SKYPE 

poradyonline@ppp.lbl.pl)  

Adres: ul. T. Kościuszki 41/43, 23-400 Biłgoraj   e-mail: pppbil@poczta.fm 
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 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biłgoraju  

Telefony kontaktowe do MOPS Biłgoraj: 84 686 23 58 lub 84 686 56 95. 

Wprowadzone zostały dodatkowe dyżury telefoniczne w celu udzielania niezbędnych 

informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym 

i niepełnosprawnym: Telefony dyżurne: 574 390 056 lub 574 261 282.  

Adres email: ops@mops.bilgoraj.pl Ze względu na zagrożenie koronawirusem 

dotychczas realizowane poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne prowadzone jest 

w formie konsultacji telefonicznych: 

 psycholog - wtorek godz. 11:00-17:00, tel.: 660-728-773 

(poradnictwo dla osób uzależnionych oraz osób z problemem przemocy w rodzinie); 

 terapeuta uzależnień – środa godz. 13:00-19:00, tel.: 603-645-209 (w sprawach 

pilnych codziennie w godz. 8:00-16:00);  

 psycholog – środa godz. 12:00-15:00 oraz czwartek 11:30-14:30, tel.: 695-519-480 

(poradnictwo dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo -wychowawczych); 

 psycholog – środa godz. 14:30-19:30, tel. 668-474-021 poradnictwo dla osób 

uzależnionych oraz osób z problemem przemocy w rodzinie; 

 psycholog – poniedziałek godz. 8.30-18.00, wtorek godz. 8.00-13.00, środa godz. 

8:00-13:00, czwartek godz. 8.00-12.30, tel. 697-681-434, skype-nazwa konta: 

poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia (poradnictwo dla osób 

uzależnionych, osób z problemem przemocy w rodzinie oraz osób 

eksperymentujących i nadużywających substancji psychoaktywnych);  

 psycholog – wtorek godz. 13:00-20:00, tel.: 601-448-131 (poradnictwo dla osób 

uzależnionych oraz osób z problemem przemocy w rodzinie). 

 Poradnia Zdrowia Psychicznego w Biłgoraju 
Telefon – rejestracja 697 681 433  

Adres 23-400 Biłgoraj, ul. Pojaska 5. 

 Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości ISKRA https://iskrabilgoraj.cba.pl/ 
Adres Email: bstiskra@poczta.onet.pl 

Obszary działania: poradnictwo odwykowe, punkt dla młodzieży zagrożonej 

uzależnieniem w szczególności narkomanią, punkt przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. W stowarzyszeniu zatrudnieni są psycholodzy, którzy bezpłatnie udzielają 

porad w zakresie: pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym, 

rozwiązywania problemu przemocy w rodzinie i grupie rówieśniczej, łagodzenia 

konfliktów rodzinnych, pokonywania trudności wychowawczych i komunikacyjnych 

w rodzinie, wsparcia w kryzysie.  

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego psycholodzy oraz doradca 

zawodowy BST „ISKRA” będą prowadzić konsultacje przez telefon w godzinach: 

Rejestracja pod numerem telefonu 84 686 46 69 w każdy poniedziałek i piątek od 

16:00 do 17:00 lub poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. 

Poniedziałek: 16:00 – 19:00 tel. 514-207-353 

Wtorek: 14:00 – 18:00 tel. 695-519-480 

Środa: 15:30 – 18:30 tel. 509-696-814 

Czwartek: 15:00 – 19:00 tel. 695-519-480 

Piątek: 13:00 – 16:00 tel. 509-696-814 oraz 16:00 – 19:00 tel. 514-207-353 

Doradca zawodowy: Czwartek: 15:00 – 19:00 tel. 780-183-746. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju zaprasza do kontaktu telefonicznego 

pod numerem 84 686 41 82 lub elektronicznego oik.bilgoraj@gmail.com 
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 Program SOS Wiosek Dziecięcych Biłgoraj oferuje telefoniczne wsparcie 

psychologiczne. Psycholog dostępny jest pod numerem telefonu 664-326-103 

w poniedziałki i piątki w godz. 8.30 – 15.30 oraz od wtorku do czwartku w godz. 9.30 

– 16.30. 

 800 080 222 – całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców, 

nauczycieli http://www.liniadzieciom.pl/.  

 Jeśli twoja sprawa wymaga natychmiastowej interwencji policji, pogotowia albo 

straży pożarnej – zadzwoń pod numer alarmowy 112. 

 W ważnych sprawach związanych z wprowadzonym stanem epidemii: całodobowa 

infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia NFZ 800 190 590. 

 Powiatowa Stacja Sanitarno -  Epidemiologiczna w Biłgoraju 
https://pssebilgoraj.pis.gov.pl tel. 84 686 15 22    email: psse.bilgoraj@pis.gov.pl 

Tel. alarmowy: 695 732 451 oraz 607 366 570 (te telefony wyłącznie poza godzinami   

pracy urzędu oraz w sytuacjach kryzysowych).   

 Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w Biłgoraju 

Tel. 697 681 434, adres: ul. Pojaska 5, 23-400 Biłgoraj. 

 Akcja „Psychologowie dla społeczeństwa”. Pomoc kierowana jest w szczególności 

do: członków personelu medycznego i innych służb zaangażowanych w działania 

związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem skutkom epidemii, osób objętych 

kwarantanną, które w związku z epidemią koronawirusa straciły pracę, są w kryzysie 

psychicznym. Lista specjalistów wraz z danymi do kontaktu dostępna jest na 

stronie: https://www.psychologowie-dla-spoleczenstwa.pl/kontakt. 
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