
PEDAGOG SZKOLNY 
Według rozporządzenia MENiS jest to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności 

dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Organizuje w szkołach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci, której 

celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, 

rodzicami, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. 

Pedagog szkolny wspiera pracę nauczycieli, wspiera rodziców, ale przede wszystkim wspiera ucznia, który jest głównym i najważniejszym 

partnerem w jego pracy. 

ZADANIA PEDAGOGA 
Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych. 

2. Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psych.-pedag., odpowiednio do rozpoznanych potrzeb. 

3. Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  

4. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w 
odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli. 

5. Wspieranie działań wych. i opiek. nauczycieli wynikających z programu wych. szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach. 

6. Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku 
kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy. 

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

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zgodnie z Rozporządzeniem M E N i S z dnia 7 stycznia 2003 roku, polega w szczególności na:  

1. Diagnozowaniu środowiska ucznia. 

2. Rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia. 

3. Rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. 



4. Wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami. 

5. Organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki. 

7. Prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. 

8. Wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 
informacji w tym zakresie. 

9. Wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

Wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia.  

 

Do pedagoga możesz przyjść zawsze, ale w szczególności gdy: 

1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny. 

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem. 

3. Masz problemy rodzinne, np. w domu jest przemoc, alkoholizm. 

4. Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej. 

5. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać. 

6. Masz trudności w nauce. 

7. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. 

8. Chciałbyś z kimś porozmawiać. 

9. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób. 

10. Zauważyłeś, że z Twoim kolegą dzieje się coś złego. 

11. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić. 

12. Masz zainteresowania i uzdolnienia, które chciałbyś rozwinąć. 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 


