DROGI RODZICU

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
Ø

niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka;

Ø

chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach;

Ø

masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole;

Ø

potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania;

Ø

masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić;

Ø

szukasz pomocy.

Kompetencje pedagoga szkolnego
Pedagog szkolny sprawuje opiekę pedagogiczną i psychologiczna nad uczniami. Do obowiązków
pedagoga należy w szczególności:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
3. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli.
4. Podejmowanie w stosunku do uczniów działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z
programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, przy współpracy z rodzicami i
nauczycielami.
5. Wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki.
6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i
nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu
7. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.
8. Realizacja zadań psychologicznych, a w szczególności:


prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie
potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia,



diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich
form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i
interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,



organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli,



zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,



minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz
inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia,



wspieranie wychowawców klas oraz klasowych zespołów wychowawczych i innych zespołów
problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu
wychowawczego i programu profilaktyki.

