Szanowni Państwo - Rodzice i Opiekunowie uczniów XXI LO w Warszawie,
W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów i rodziców oraz
wsparcie socjalne dla uczniów.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna to wsparcie dla uczniów posiadających opinię Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub nauczania
indywidualnego, zalecenia poradni specjalistycznej, wskazania rodziców. Prosimy, aby dokumenty
zawierające zalecenia do pracy z uczniem (opinie, orzeczenia, zalecenia) składać w sekretariacie szkoły
wraz z wnioskiem do dyrektora Liceum zawierającym zgodę na przetwarzanie danych zawartych w
dokumencie. Druk wniosku jest dostępny pod linkiem wniosek o objecie pp.docx oraz w sekretariacie
szkoły i w gabinetach pedagogów i psychologa.
Na Państwa wniosek może być wydana informacja o sytuacji szkolnej ucznia. Jest to dokument
niezbędny przy diagnozie w poradni psychologiczno – pedagogicznej i w procedurach sądowych.
Prosimy o składanie do sekretariatu Liceum wniosku na druku udostępnionym pod linkiem wniosek o
wydanie informacji szkoły.docx.
Uczniowie mogą korzystać w szkole z całościowej lub częściowej refundacji kosztów obiadów. Takie
wsparcie jest udzielane tym rodzinom, które nie korzystają z pomocy socjalnej oferowanej przez
Ośrodki Pomocy Społecznej. Wniosek na druku dostępnym pod linkiem wniosek o refundację
obiadów.docx również należy złożyć w sekretariacie Liceum. Szczegółowych informacji na temat
obiadów udziela pedagog p. Agnieszka Kapusta p. 214.
Rodzice uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą w terminie do 12.09.2022r.
łożyć wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników. Szczegółowych informacji w tej sprawie udzieli
Państwu pedagog Ewa Sienkiewicz.
Dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej m.st. Warszawa oferuje wsparcie w formie stypendiów
socjalnych i zasiłków losowych. Szczegółowe informacje na ten temat są zamieszczone pod adresem
Stypendium szkolne i zasiłek szkolny - Wsparcie
Zapraszamy Państwa Rodziców i Opiekunów do udziału w konsultacjach indywidualnych z
psychologiem i pedagogami w szkole. Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania przez
dziennik elektroniczny.
Zespół psychologiczno – pedagogiczny:
Magdalena Ambroziak – psycholog
Agnieszka Kapusta – pedagog
Katarzyna Rozbicka – pedagog specjalny, nauczyciel współorganizujący kształcenie
Ewa Sienkiewicz - pedagog
Magdalena Włodarczyk - pedagog współorganizujący kształcenie

