Godziny pracy pedagoga - Bogusława Wiaderna
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10:00-12:45

10:00-13:00

11:00-11:45

10:30-13:00

11:00-13:00

Godziny pracy pedagoga – Joanna Grodzicka
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

9:10-12:45

9:10-10:45
12:50-13:20

9:15-11:50

9:10-11:50
12:50-13:20

11:50-12:50

Pedagog szkolny organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i
pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i
efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z
nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), organami szkoły oraz instytucjami
pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach
dziecka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16
sierpnia 2018r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej (…) do zadań pedagoga szkolnego należą:

I.

Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami,
uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży,
poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn
niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom).

II. Profilaktyka wychowawcza
(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży,
podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja
wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących
profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych).

III. Indywidualna opieka pedagogiczna.
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w
trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie
konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni
psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności
szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego
młodzieży, terapia zachowań dysfunkcyjnych w stosunku do uczniów
niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje,
konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog,
neurolog, terapeuta, psychiatra).
IV. Pomoc materialna.
(współpraca z GOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom,
rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej - dożywianie w szkole,
stypendia szkolne, wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin
zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).
V. Orientacja zawodowa.
(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie
materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie
materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z
instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).

DROGI UCZNIU!
Jeśli chcesz porozmawiać o ważnych dla Ciebie sprawach, potrzebujesz pomocy i wsparcia przyjdź do mojego gabinetu. Zapraszam każdego, kto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

chce, by go ktoś po prostu wysłuchał,
czuje, że inni go nie rozumieją, jest samotny,
spotkał się z jakąkolwiek formą przemocy,
ma kłopoty rodzinne, znajduje się w trudnej sytuacji,
ma problemy z uzyskaniem lepszych ocen,
chce podzielić się swoją radością, sukcesem,
zauważył, że w szkole łamane są prawa ucznia,
chciałby pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
ma ciekawe pomysły na funkcjonowanie szkoły i chce się nimi podzielić,
chce popracować nad poznaniem siebie, nauczyć się bezpiecznego rozwiązywania
konfliktów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
ma kłopoty z wyborem dalszego kierunku kształcenia i przyszłego zawodu.

SZANOWNY RODZICU!
Możesz zwrócić się do pedagoga gdy:
•
•
•
•
•

chciałbyś dowiedzieć się jak funkcjonuje Twojego dziecko w szkole,
potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka,
szukasz pomocy w rozpoznawaniu przyczyn kłopotów z nauką,
pragniesz uzyskać informacje o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego
dziecka.

NAUCZYCIELE
mogą oczekiwać:
•
•
•
•
•

wsparcia w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych
uczniów;
analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego;
wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów.
.

BEZPIECZNE DZIECKO W SIECI!
PORADY DLA RODZICÓW

W związku z zaistniałą wirtualną rzeczywistością
i brakiem
bezpośredniego kontaktu z Państwem i dziećmi przypominam o bezpiecznym
korzystaniu z Internetu.
Rozmawiaj – to najprostsza, ale i najskuteczniejsza rada.
Ustal jasne zasady – jasno komunikuj, czego dziecko nie może robić w Internecie,
wskaż rzeczy zakazane.
Nie odcinaj dziecka od Internetu, ucz mądrego korzystania .Internet jest narzędziem
komunikacji we współczesnym świecie.
Naucz zasady ograniczonego zaufania . Warto uczulić dziecko, że ktoś po drugiej
stronie monitora może zwyczajnie kłamać.

Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści –wyeliminuj potencjalne zagrożenie.
Bądź wyrozumiały . Rozmawiaj bez oceniania i złości. Wspólnie ustalaj

dalsze

działania.
Ustal zasady komunikacji – przedstaw dziecku jakie informacje na swój temat może
umieszczać w sieci.
Obserwuj – zwracaj uwagę na zachowanie dziecka.
Kontroluj także urządzenia mobilne – . pamiętaj by sprawdzać co dziecko robi w
Internecie używając telefonu.
Nie zapominaj o plusach korzystania z Internetu - chociażby zdalna nauka.

Drogi uczniu!
Pamiętaj o odpowiednim zachowaniu się w Internecie !
Nie wysyłaj obraźliwych przesyłek przez pocztę internetową.
Nie podawaj swoich haseł do profilów internetowych osobom obcym.
Nigdy nie umieszczaj nielegalnych informacji.
Nie używaj niecenzuralnych słów podczas korzystania z Internetu.
Nie rozpowszechniaj wirusów.
Nie zakłócaj pracy innych i Internecie.

Jak zmobilizować się do nauki w domu?
Praktyczne porady dla uczniów

PLANUJ SWÓJ DZIEŃ! Wstawaj codziennie o tej samej porze. Zaplanuj
swój plan działania!
ZAPISUJ! Notuj jakich przedmiotów będziesz się uczył danego dnia i ile
czasu na to poświecisz.

PRZYGOTUJ MIEJSCE PRACY! Posprzątaj biurko przy którym będziesz
pracować, przewietrz pokój. Wyłącz telefon i telewizor.
RÓB PRZERWY! Gdy poczujesz zmęczenie pamiętaj by robić krótkie
przerwy! Tak by zregenerować siły.
PAMIĘTAJ O ZDROWYM ODŻYWIANIU! Pij dużo wody! Pamiętaj o
regularności spożywanych posiłków.
NIE PANIKUJ! Postaraj się być spokojny, sytuacja w której się znajdujemy
jest czymś nowym więc to normalne, że możesz się denerwować
pamiętaj jednak, że nauczyciel zawsze pomoże CI gdy będziesz miał
problem.
PAMIĘTAJ! Gdy potrzebujesz pomocy zawsze możesz poprosić o pomoc
wychowawcę bądź pedagoga szkolnego.

10 ZASAD POSTĘPOWANIA RODZICÓW
1. DBAJ O TO BY DZIECKO STALE ODCZUWAŁO TWOJĄ MIŁOŚC I TROSKĘ.
2. ZAWSZE MIEJ CZAS NA WYSŁUCHANIE SWOJEGO DZIECKA.
3. STARAJ SIĘ BYĆ WYROZUMIAŁYM DLA SWOJEGO DZIECKA.
4. DAJ SZANSE SWOJEMU DZIECKU NA NOWE DOŚWIADCZENIA.
5. CHWAL ZA KAŻDY WYSIŁEK DZIECKA.
6. ANGAŻUJ DZIECKO W PRACE DOMOWE.
7. PAMIĘTAJ, ŻE KAŻDE DZIECKO JEST NIEPOWTARZALNE.
8. ZWRACAJ UWAGĘ, CZY TRUDNOŚCI DZIECKA NIE SA SPOWODOWANE ZBYD DUŻĄ ILOSCIĄ
OBOWIĄZKÓW.
9. NIE STRASZ, ODRZUCAJ ZŁE ZACHOWANIA DZIECKA, ALE NIE ODRZUCAJ JEGO.
10. DOCENIAJ DZIECKO ZA TO JAKIE JEST.

Zapraszamy państwa do zapoznania się z treścią niżej podanych
materiałów:
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna
https://epodreczniki.pl/a/wsparcie-psychologiczno-pedagogiczne/DqrUBxYxa

