Pedagog szkolny
„Pedagog to nie rzemieślnik
Pedagog to twórca
Pedagog to nie kuglarz
Pedagog to artysta
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości
Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem
Twórca stara się odejść od utartych schematów.”

[M. Śnieżyński, Barwy życia, Kraków 1981]
PEDAGOG SZKOLNY mgr Ewa Raduńska
GODZINY PRACY
Poniedziałek

9.05 : 14.35

Wtorek

8.10 : 13.40

Środa

9.05 : 14.35

Czwartek

8.10 : 12.45

Piątek

9.05 : 15.25

Zadania pedagoga i psychologa szkolnego wg ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
1.

2.

3.
4.
5.

6.

prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów,
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola, szkoły
i placówki;
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania
problemów wychowawczych
stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,
szkoły i placówki;
udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych
form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7.

8.

pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji
i uzdolnień uczniów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
•

•

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych
uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Informacje dla rodziców
SZANOWNI RODZICE!

Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście partnerami w pracy
wychowawczej nauczycieli. Dlatego szkole bardzo zależy na owocnej współpracy. Pamiętajcie, że o problemach
swoich dzieci należy głośno i otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna pomoc.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
http//www.niebieskalinia.pl/index.php?w=1280g
„Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców”
http//www.brpd.gov.pl/publikacjeskany/Dziecko_w_rozwodzie_-_poradnik_dla_rodziców.pdf
Nowe metody nauki – Nauka mimo woli
www.dobrestopnie
Facebook i zagrożenia z nim związane
http//dzieckowsieci.fdn.pl/poradniki/
Polecam Portal Psychologiczny: Psychologia.net.pl oraz stronę dzieciaki.net.pl
Profilaktyka zdrowotna
abcZdrowie.pl

Informacje dla uczniów

DRODZY UCZNIOWIE!
Zwracajcie się do pedagoga szkolnego z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. Oferuję Wam
pomoc pedagogiczną w zakresie rozwiązywania:

•

problemów szkolnych

•

problemów rodzinnych

•

problemów osobistych

Ponadto na stronie internetowej możecie znaleźć przydatne rady i wskazówki dotyczące Waszego
funkcjonowania w szkole i poza nią. Znajdziecie tam także telefony i adresy, gdzie należy szukać fachowej
pomocy, porady w trudnych sytuacjach Waszego życia.
Polecam materiały:
„Dopalacze mogą cię wypalić – poznaj prawdę”
http:/ /www.dopalaczeinfo.pl/
Cyberprzemoc – możesz się bronić!
www.helpine.org.pl

WAŻNE TELEFONY:
Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień „Okno”
Tel. 515 – 188 – 207
Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna
Tel. / 0-58/ 531 – 10 – 09
Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie
Tel. /0-58/ 530 – 44 – 40
Wydział Interwencji Kryzysowej
Tel./ 0- 58/ 530 – 44 – 49 pomoc@wik.tczew.pl
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12
„Niebieska Linia”
Tel. 0 801 120 002 www.niebieskalinia.pl
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Tel. /0 – 58/ 530 – 22 - 20

Szukanie wsparcia jest oznaką siły, a nie słabości.
Zapraszam wszystkich potrzebujących pomocy
Ewa Raduńska

