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Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

7.30-11.30
15.30-16.00

8.00-12.30 8.00-12.00 8.00-13.30 7.00-10.30

W razie potrzeby pytać w sekretariacie szkoły.

DROGI UCZNIU UDAJ SIĘ DO PEDAGOGA, GDY:

 masz problemy osobiste, zdrowotne lub rodzinne
 nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem, rodzicami lub rówieśnikami
 masz problemy z nauką
 czujesz się samotny lub skrzywdzony
 ktoś stosował wobec Ciebie przemoc
 znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej
 nie radzisz sobie z jakimś problemem
 wydaje Ci się, że nikt Cię nie rozumie
 potrzebujesz wsparcia lub pomocy
 chcesz podzielić się swoimi sukcesami
 chciałbyś pomagać innym
 masz ciekawe pomysły i chęć dzielenia się nimi
 chcesz rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia
 nie wiesz co robić po ukończeniu szkoły
 potrzebujesz rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znalazłeś….

PAMIĘTAJ!

NIE JESTEŚ SAM(A) ZE SWOIM PROBLEMEM

GŁÓWNYM PARTNEREM W PRACY PEDAGOGA JEST UCZEŃ

PRZYJDŹ!
POSTARAM CI SIĘ POMÓC

ZAPRASZAM



ZADANIA PEDAGOGA:

Zadania pedagoga szkolnego skupiają się wokół ucznia, jako głównego partnera w obrębie zadań 
ogólnowychowawczych, profilaktyki wychowawczej, pracy korekcyjno – wyrównawczej, 
indywidualnej opieki psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy materialnej w szczególności 
poprzez organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla młodzieży, celem wspomagania 
rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się oraz pomoc wychowawcom klas przy współpracy z 
nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz 
instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi pracę wychowawczą szkoły.

ZADANIA, O KTÓRYCH MOWA SĄ REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z:

 Dyrekcją
 Rodzicami
 Nauczycielami
 Pracownikami administracji
 Pielęgniarką szkolną
 Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 Poradniami Specjalistycznymi
 Sądem Rejonowym
 Komendą Powiatową Policji
 Powiatowym Urzędem Pracy
 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
 Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE PEDAGOGA OBEJMUJĄ:

 Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 
szkolnych.

 Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrze Organizowanie
i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i 
nauczycieli.

 Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
i nauczycieli.

 Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych.

 Planowanie i koordynowanie działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu orientacji 
zawodowej, tj. organizowanie w odpowiednim czasie informacji (spotkania, prelekcje, 
wycieczki) ułatwiającej młodzieży wybór dalszego kierunku kształcenia i zawodu.

 Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 
trudnej sytuacji życiowej.

 Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 
umożliwianie ich zaspokojenia.

 Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szansę edukacyjne ucznia.
 Współorganizowanie zajęć dydaktycznych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów 

niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Udzielanie różnych form pomocy pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny 

program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.
 Przeciwdziałanie skrajnym formom zaniedbywania i niedostosowania społecznego wśród 

młodzieży.



 Dokonywanie oceny okresowej sytuacji wychowawczej w szkole oraz rozpoznawanie 
bieżących sytuacji problemowych w szkole.

 Prowadzenie zajęć specjalistycznych tj. zajęcia integracyjne, rewalidacyjne, profilaktyczno – 
edukacyjne, psychoedukacyjne oraz o charakterze terapeutycznym.

 Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
 Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z różnymi specjalistami.

INSTYTUCJE LOKALNE, DO KTÓRYCH WARTO SIĘ ZWRÓCIĆ W 
SYTUACJACH TRUDNYCH

Nazwa i adres instytucji Telefon
Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna
ul. Bema 4, Oświęcim

33/843-11-62

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Bema 4, Oświęcim

33/842-23-29

Sąd Rejonowy Wydział III Rodzinny i Nieletnich
Rynek Główny 14, Oświęcim

33/876-38-64

Kuratorzy sądowi Wydział III Rodzinny i Nieletnich 33/876-38-27 (31)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Beskidzka 100, Oświęcim

33/843-5256

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sobieskiego 15b, Oświęcim

33/847-90-00

Poradnia Odwykowa
ul. Orzeszkowej 1, Oświęcim

33/842-29-77

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Zamkowa 2, Oświęcim

33/842-45-52

Komenda Powiatowa Policji, Zespół ds. Patologii Nieletnich
ul. Wyspiańskiego 2, Oświęcim

33/842-40-31
w.207 lub 254
997- alarmowy

Powiatowy Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej (całodobowo)
ul. Dąbrowskiego 139, Oświęcim

33/847-45-55
510-374-573

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Tysiąclecia, w budynku Parafii św. Maksymiliana

33/844-03-70



NZOZ SOBRIETAS Centrum Psychoterapii
ul. Powstańców Śląskich 21, Oświęcim

33/444-67-16

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży ERO-MED.
ul. Dąbrowskiego 30, Oświęcim

663-206-334

TELEFONY ALARMOWE

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 800 060 800

Telefon Zaufania dla  Dzieci i Młodzieży 116 111

Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 10

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 80012 12 12

 Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.
 Podejmowanie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikaj cych  zą
programu wychowawczego szkoły  i  programu  profilaktyki  w stosunku  do  uczniów,  z
udziałem rodziców i nauczycieli.
 Wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli  i  rodziców  w
rozwi zywaniu problemów wychowawczych.ą
 Planowanie i  koordynowanie działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu
orientacji  zawodowej,  tj.  organizowanie  w odpowiednim czasie  informacji  (spotkania,
prelekcje,  wycieczki)  ułatwiaj cej  młodzieży  wybór  dalszego  kierunku  kształcenia  ią
zawodu.
 Działanie  na  rzecz  zorganizowania  opieki  i  pomocy  materialnej  uczniom
znajduj cym si  w trudnej sytuacji życiowej.ą ę

Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:
 Rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn
niepowodzeń szkolnych.
 Określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom,  w  tym  uczniom  z  wybitnymi
uzdolnieniami,  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  odpowiednio  do  rozpoznanych
potrzeb.
 Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.
 Podejmowanie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikaj cych  zą
programu wychowawczego szkoły  i  programu  profilaktyki  w stosunku  do  uczniów,  z
udziałem rodziców i nauczycieli.
 Wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych  nauczycieli  i  rodziców  w
rozwi zywaniu problemów wychowawczych.ą



 Planowanie i  koordynowanie działań podejmowanych na terenie szkoły z zakresu
orientacji  zawodowej,  tj.  organizowanie  w odpowiednim czasie  informacji  (spotkania,
prelekcje,  wycieczki)  ułatwiaj cej  młodzieży  wybór  dalszego  kierunku  kształcenia  ią
zawodu.
 Działanie  na  rzecz  zorganizowania  opieki  i  pomocy  materialnej  uczniom
znajduj cym si  w trudnej sytuacji życiowej.ą ę
 Rozpoznawanie  potencjalnych  możliwości  oraz  indywidualnych  potrzeb  ucznia  i
umożliwianie ich zaspokojenia.
 Wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównuj cych szans  edukacyjneą ę
ucznia.
 Współorganizowanie  zaj ć  dydaktycznych  prowadzonych  przez  nauczycieli  dlaę
uczniów niepełnosprawnych i specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Udzielanie  różnych  form  pomocy  pedagogicznej  uczniom  realizuj cymą
indywidualny program lub tok nauki oraz indywidualne nauczanie.
 Przeciwdziałanie skrajnym formom zaniedbywania i  niedostosowania społecznego
wśród młodzieży.
 Dokonywanie oceny okresowej sytuacji wychowawczej w szkole oraz rozpoznawanie
bież cych sytuacji problemowych w szkole.ą
 Prowadzenie zaj ć specjalistycznych tj. zaj cia integracyjne, rewaoraz o charakterzeę ę
terapeutycznym.
 Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 Prowadzenie konsultacji i poradnictwa dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
 Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców z różnymi specjalistami.


	Zadania szczegółowe pedagoga obejmują:

