PEDAGOG SZKOLNY
Agnieszka Górna
godziny pracy
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

10:30 – 14:00
11:00 – 16:00
8:00 – 13:00
8.00 – 12:00
8.00 – 11.30

Dyżur dla rodziców

wtorek: 15.00 - 16.00
(spotkanie z pedagogiem jest możliwe każdego dnia w godzinach pracy lub po
umówieniu w innym, sugerowanym przez rodzica czasie)
Podstawową rolą pedagoga szkolnego jest przede wszystkim analiza
sytuacji wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego
obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.
Pedagog 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), pielęgniarką szkolną, organami
szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie
postanowień Konwencji Praw Dziecka. Najważniejszym partnerem w pracy
pedagoga szkolnego jest uczeń i jego dobro. Praca pedagoga polega m.in. na:
 pomocy wychowawcom klas w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb
uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności
wychowawczych poprzez obserwację zachowania pojedynczych uczniów
i klasy, rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych
oraz innych spotkaniach z klasą, analizowanie wyników nauczania i ocen
zachowania,

rozmowy

z

rodzicami

(opiekunami

prawnymi),

wywiady

środowiskowe, udział w wywiadówkach i radach pedagogicznych, porady
wychowawcze, prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na
tematy ważne i interesujące młodzież;
 określeniu form i sposobów udzielania pomocy uczniom;
 wspomaganiem procesu uczenia się;



wyrównywaniem i korygowaniem braków w opanowaniu programu nauczania;



rozpoznawaniem przyczyn trudności w nauce;



kontrolą frekwencji uczniów;



eliminowaniem przyczyn i przejawów rozmaitych zaburzeń;

 udzielaniem porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach
z rówieśnikami;
 udzielaniu pomocy psychologicznej i pedagogicznej uczniom realizującym
indywidualny program lub tok nauki poprzez konsultacje dla uczniów,
rodziców i nauczycieli;
 koordynowaniu działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu
orientacji zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji,
ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu;
 działaniu na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej poprzez informowanie
rodziców i uczniów o możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków,
stypendiów i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie
z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia
materialnego;
 współpracy

z

poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi

i

innymi

poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy
udzielanej uczniom;
 współdziałaniu z organami szkoły, policją, sądami w przypadkach wykroczeń
uczniów;
 pomocom w poszukiwaniu fachowych instytucji wspierających dzieci
i młodzież;
 organizowaniem zajęć z zakresu Klubu Wsparcia Rodziców;
 prowadzeniu dokumentacji pedagogicznej, np. dziennika pedagoga;
 doskonaleniu swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w różnych formach
doskonalenia i samokształcenia.

Pedagog szkolny jest obecny podczas każdego zebrania
z rodzicami pełniąc dyżur zawsze
godzinę przed spotkaniami rodziców w klasach.

