
…dać dziecku całe powietrze, słońce, całą życzliwość, jaka mu się 

należy, niezależnie od zasług czy win, zalet czy przywar. 

Janusz  Korczak 

 

 

 

 
Pedagog szkolny Agata Gawryś zaprasza: 

 
 
 
 

poniedziałek         10.15 – 12.15 

Wtorek                   09.50 – 12.05 

                                12.30 – 14.30 
 

środa                      08.55 – 10.40 
 

czwartek                09.15 – 12.00 

piątek                    08.00 – 12.15 
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Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:  

 prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;  

 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym poszczególnych uczniów;  

 prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.  

Powyższe zadania pedagog szkolny realizuje we współpracy z:  

 rodzicami,  

 nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,  

 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi  

 innymi szkołami i placówkami  

 podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Policja, Sąd Rodzinny, Gminna 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i in.  

 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:  

 gdy nie radzą sobie z programem nauczania;  

 gdy ktoś naruszy ich prawa;  

 gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;  

 gdy potrzebują pomocy i rady;  

 gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;  

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich 

dziecka, a mianowicie:  

 trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn 

kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą 

przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;  

 problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z 

rówieśnikami);  

Nauczyciele mogą oczekiwać:  

 pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;  
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 analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;  

 wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

programu wychowawczego i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów 

sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze).  

Komunikat dla uczniów:  

PAMIETAJ JEŚLI KTOŚ DOKUCZA CI, OBRAŻA, NĘKA LUB OŚMIESZA ZA POSREDNICTWEM INTERNETU 

MASZ PRAWO SIĘ BRONIĆ! WAŻNE ABYŚ POWIEDZIAŁ O TAKIEJ SYTUACJI ZAUFANEJ OSOBIE 

DOROSŁEJ – RODZICOM, WYCHOWAWCY CZY SZKOLNEMU PEDAGOGOWI.  

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MLODZIEŻY (116 111) – jest to numer darmowy, pod którym można 

uzyskać pomoc i wsparcie w trudnych sprawach i sytuacjach. Pod ten numer można dzwonić 

(poniedziałek – niedziela) w godzinach 12.00 – 20.00  

POMOC U KONSULTANTÓW Helpline.org.pl dla młodych internautów Bezpłatny kontakt za pomocą: 

TELEFONU (0800-100-100) można dzwonić (poniedziałek – piątek) w godz. 12.00-18.00  

Poczty e-mail: helpline@helpline.org.pl  

 

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:  

 Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.  

 Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.  

 Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.  

 Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.  

 Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.  

 Chciałbyś z kimś porozmawiać.  

 Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.  

 Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.  

 Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.  

 

Drodzy Rodzice!  

Zachęcam do podejmowania wspólnych działań i korzystnych rozwiązań dla naszych dzieci. Sprawmy, 

aby w tak trudnych czasach nasze dzieci czuły się bezpieczne, szczęśliwe i kochane. 


