Pedagog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących
i Technicznych w Wojkowicach
mgr Lidia Musiał

Formy i terminy kontaktów z pedagogiem
Od poniedziałku do piątku od 09 00 – 13 00
• Telefonicznie – (032) 769 57 62 (możliwość pozostawienia wiadomości dla pedagoga)
• E mail : lmusial@lowojkowice.eu
• Dziennik elektroniczny Vulcan

Pedagog szkolny, to (wg "Encyklopedii Pedagogicznej") osoba zatrudniona w szkole w celu
uzupełniania,

pogłębiania

i

rozszerzania

działalności

dydaktyczno-wychowawczej

prowadzonej przez nauczycieli.
To definicja, która ustala zakresy obowiązków pedagoga szkolnego, ale czym tak naprawdę
zajmuje się pedagog?
• Organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla
uczniów,

której

głównym

celem

jest

wspomaganie

rozwoju

psychicznego

i efektywności uczenia się.
• Współpracuje z organami szkoły i zewnętrznymi instytucjami pomocowymi
działającymi na rzecz dziecka i rodziny.
• Organizuje pomoc i wsparcie dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców
klas.
Głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest jednak uczeń!

Zadania pedagoga:
1. Analiza niepowodzeń szkolnych ucznia
2. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb ucznia
3. Określanie form pomocy uczniom objętym opieką psychologiczno- pedagogiczną
4. Prowadzenie różnych form pomocy dla uczniów, rodziców, nauczycieli
5. Działanie na rzecz pomocy materialnej uczniom

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:
1. Wspieranie rozwoju uczniów oraz diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole
w celu rozwiązywania problemów
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron uczniów.
3. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży.
4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych w udzielaniu
pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

