
Pedagog szkolny 

 

          W Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza, każdego dnia pracuje pedagog szkolnych 

– Agata Wolniewicz.  

Gabinet pedagoga znajduje się na parterze – sala 120. Miejsce to służy do realizacji różnych 

zajęć grupowych i indywidualnych z uczniami oraz spotkań/konsultacji z nauczycielami  

i rodzicami. 

Głównym zdaniem, jakie realizuje pedagog szkolny jest szeroko rozumiana pomoc uczniom, 

rodzicom, ale również nauczycielom. 

Pedagog szkolny: 

•    Rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów. 

•    Podejmuje działania interwencyjne w sytuacjach zachowań problemowych.  

•    Negocjuje i mediuje w celu rozwiązania sytuacji konfliktowych. 

•    Analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych. 

•    Określa różnorodne formy pomocy uczniom, w tym – uczniom z dysfunkcjami 

rozwojowymi, przewlekle chorym oraz wybitnie uzdolnionym. 

•    Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

•    Współpracuje z rodzicami uczniów. 

•    Współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz pomocy uczniom i ich rodzinom. 

•    Pracuje w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie.  

 

              W zakresie kompetencji pedagoga leży też prowadzenie tematycznych lekcji 

wychowawczych, czy zajęć warsztatowych, poświęconych integracji zespołów klasowych, 

radzeniu sobie ze stresem, komunikacji, profilaktyce uzależnień, bezpieczeństwu w sieci, 

zachowań bezpiecznych i ryzykownych, wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów, 

podnoszeniu motywacji do nauki itp. 

Pedagog udziela pomocy uczniom tylko za zgodą ich rodziców, których zaangażowanie  

i współpraca jest istotnym elementem wpływającym na poprawę funkcjonowania dzieci,  

a jednocześnie stanowi nieocenione wsparcie na drodze w pokonywaniu trudności. 

  

Formy pracy zdalnej pedagoga szkolnego w ZSP Rzgów – Agata Wolniewicz 

 

Pedagog szkolny w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rzgowie będzie do dyspozycji 

uczniów, rodziców i nauczycieli także w następujących formach pracy zdalnej: 

1. pod adresem mailowym pedagog.zsprzgow@gmail.com, gdzie na bieżąco można 

zgłaszać zaistniałe problemy dydaktyczno – wychowawcze; 

2. poprzez e-dziennik Librus – wiadomości można wysyłać na bieżąco, w dowolnym 

momencie; 

3. poprzez Microsoft Teams – codziennie w godzinach pracy pedagoga; 

4. na Skype pod adresem Pedagog ZSP Rzgów - Agata Wolniewicz, codziennie w 

godzinach pracy pedagoga; 
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5. na Messenger, codziennie w godzinach pracy pedagoga; 

6. pod numerem telefonu szkolnego – 63 241 99 71 oraz prywatnego – dla rodziców, z 

którymi dotychczas utrzymywałam systematyczny kontakt i współpracę w 

rozwiązywaniu trudności wychowawczych dzieci; 

7. terapia pedagogiczna w formie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, dla uczniów z 

trudnościami edukacyjnymi, będzie odbywała się w następujący sposób: 

- stacjonarnie  – gabinet pedagoga, wg planu zajęć; 

- zdalnie - poprzez: Microsoft Teams – wg planu zajęć dla poszczególnych grup, dziennik 

elektroniczny Librus oraz adres mailowy pedagog.zsprzgow@gmail.com  

SZUKANIE POMOCY JEST OZNAKĄ SIŁY A NIE SŁABOŚCI! 

Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:              

• czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny; 

• masz problemy w kontaktach z rówieśnikami; 

• 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 relacjach z nim; 

• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania; 

• masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc; 

  

 ZAPRASZAM! POSTARAMY SIĘ POMÓC! 
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