Pedagog szkolny
mgr Magdalena Siwek
zaprasza na indywidualne konsultacje uczniów i rodziców w następujących godzinach pracy w roku
szkolnym 2020/2021:

Harmonogram pracy pedagoga szkolnego podczas pracy zdalnej od dnia 29.03.2021r.
dla dzieci, uczniów i rodziców poszczególnych grup i klas:
Lp.

Dzień tygodnia

Klasa

Godzina konsultacji

1.

Poniedziałek

Ia

10.00-10.30

2.

Poniedziałek

Ib

10.30- 11.00

3.

Poniedziałek

II a

11.00- 11.30

4.

Poniedziałek

II b

11.30- 12.00

5.

Poniedziałek

III a

12.00- 12.30

6.

Poniedziałek

III b

12.30- 13.00

7.

Poniedziałek

IV a

13.00-13.30

8.

Poniedziałek

IV b

13.30- 14.00

9.

Poniedziałek

Va

14.00- 14.30

10.

Wtorek

Vb

13.30- 14.00

11.

Wtorek

VI a

14.00-14.30

12.

Wtorek

VI b

14.30- 15.00

13.

Wtorek

VII a

15.00- 15.30

14.

Środa

VII b

14.00- 14.30

15.

Środa

VIII a

14.30- 15.00

16.

Środa

VIII b

15.00- 15.30

17.

Czwartek

Przedszkole (3,4,5-latki)

8.00-10.00

18.

Piątek

Przedszkole „0”

8.00-10.00

Pozostałe godziny pracy pedagoga realizowane są podczas konsultacji dla nauczycieli Zespołu. Forma
konsultacji z pedagogiem szkolnym to: rozmowy telefoniczne 782688801, poczta: msiwek18@o2.pl,
dziennik elektroniczny LIBRUS, Messenger, www.office365.com ( Microsoft Teams).

W każdej ważnej dla dziecka sprawie, spotkam się z Państwem w dogodnym
terminie - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym
pod numerem (84)66-19-688
Gabinet pedagoga znajduje się w budynku byłego internatu
obok biblioteki szkolnej.

„Dziecko jest cudzoziemcem, nie rozumie języka, nie zna kierunku ulic, nie zna praw i
zwyczajów. […] Potrzebny przewodnik, który grzecznie odpowie na pytanie.”

"Dziecko małe, lekkie, mniej go jest. Musimy pochylić, zniżyć się ku niemu"
Janusz Korczak

Pedagog szkolny to osoba, która ma na celu uzupełnianie, pogłębianie i rozszerzanie
działalności dydaktyczno- wychowawczej prowadzonej w szkole.
Pedagog szkolny współpracuje z rodzicami, nauczycielami, dyrekcją, , instytucjami służącymi
pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno – pedagogiczne, Policja, Ośrodki
Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze).
Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!

Zadania pedagoga szkolnego to między innymi:

1. Diagnozowanie środowiska uczniowskiego i rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów,
2. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli,

3. Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych,
4. Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli,
5. Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w
trudnej sytuacji.

Czego najczęściej oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem?
Najczęściej poruszane problemy to:
- trudności w nauce
- brak akceptacji przez grupę rówieśniczą
- kłopoty osobiste i rodzinne
- niska samoocena
- potrzeba rozwijania indywidualnych zdolności
- okres dojrzewania

Uczniu, zwróć się do pedagoga gdy:
•
czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś
samotny
•
nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem
•
masz problemy rodzinne
•
chcesz podzielić się swoją radością,
sukcesem • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w
jaki sposób
•
masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się
podzielić
Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie
potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy:
•
niepokoi Cię zachowanie dziecka
•
zauważasz u dziecka problemy w uczeniu
się
•
chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z
nim relacjach
•
poturbujesz wsparcia w procesie
wychowania
•
masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić
się po pomoc
•
znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
Postaram się pomóc. Zapraszam.

