Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji
wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują
w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

Pedagog szkolny:


podejmuje działania profilaktyczno – wychowawcze wynikające z Programu
Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki w stosunku do uczniów
z udziałem nauczycieli i rodziców



udziela

uczniom

pomocy

w

eliminowaniu

napięć

psychicznych

nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych


podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych



udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle
konfliktów rodzinnych



udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach
rówieśniczych i środowiskowych



rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności
w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego



udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami
sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne



organizuje opiekę i pomoc materialną dla uczniów i rodzin znajdujących się
w trudnej sytuacji materialnej



wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo
do odpowiednich sądów dla nieletnich



organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów w formie zajęć
terapii

pedagogicznej,

zajęć

korekcyjno-kompensacyjnych,

wychowawczych, zajęć psychoedukacyjnych


prowadzi zajęcia profilaktyczne dla uczniów .

zajęć

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 Masz problemy rodzinne.
 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.
Na terenie szkoły o pomoc możesz się zwrócić także do: nauczyciela,
wychowawcy i każdego pracownika szkoły.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
 Niepokoi Cię zachowanie dziecka.
 Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach.
 Masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego
funkcjonowania w szkole.
 Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania masz
pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić szukasz
pomocy.

ZAPRASZAM

