
 

Pedagog szkolny – Katarzyna Bień 

 

godziny pracy pedagoga szkolnego w PSP Głubczyn 
 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

9.35-10.20 

(oddział 

przedszkolny 

w Śmiardowie 

Krajeńskim)  

 

9:35-10:20 

12:20-14:05 

 

11:25-12:10 

 

11:25-14:05 

 

8:40-9:25 

10:30-11:15 

12:20-13:05 

 

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:  

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki.  

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły. 

3. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb. 

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 

i młodzieży. 

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 i innych specjalistów w:  

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i  uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu szkoły 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 



 

 

DROGI UCZNIU 

zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: 

➢ jesteś samotny i czujesz , że nikt cię nie rozumie 

➢ nie potrafisz porozumieć się z kolegami, nauczycielem 

➢ masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać 

➢ znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej 

➢ chciałbyś z kimś porozmawiać  

➢ chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób  

➢ masz trudności z nauką 

➢ masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić  

➢ chcesz podzielić się swoją radością, sukcesami 

 

SZANOWNY RODZICU    

zwróć się do pedagoga szkolnego , gdy : 

➢ niepokoi Cię zachowanie dziecka 

➢ chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach 

➢ chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole 

➢ potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania  

➢ masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić 

➢ szukasz pomocy 

Kontakt do pedagoga szkolnego :  

• przez dziennik Librus 

• telefon   67 263 07 26 

 

WAŻNE ADRESY 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Złotowie: 

ul. Szkolna 3 

77 – 400 Złotów 

tel. (067) 263 21 03 lub 500-817-785 

fax. (067) 263 33 60 

strona internetowa: pppp-zlotow.pl 

e-mail: pppzlotow@interia.pl 
 

 

https://www.google.com/search?q=PSP+glubczyn&rlz=1C1CAFB_plPL917PL917&oq=PSP+glubczyn&aqs=chrome..69i57.7496j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile 

ul. Sikorskiego 19 

64-920 Piła 

Tel. 67 353 25 70 

www.zespolporadni.pila.pl 
 

Miejsko –Gminny Ośrodek  

Pomocy Społecznej w Krajence 

ul. ks. Domańskiego 22 

77-430 Krajenka 

Tel . 67 263 80 81 

mgopskrajenka.bip.net.pl 

 

Komisariat Policji w Krajence 

ul. ks. Domańskiego 9 

Tel.67 265 03 40 

www.zlotow.policja.gov.pl 
 

Sąd Rejonowy w Złotowie 

Wydział Rodzinny i Nieletnich 

ul Konopnickiej 15 

 tel. 67 2642830 

www.zlotow.sr.gov.pl 

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży  

Tel.116 111  

www.116111.pl 
 

Rzecznik Praw Dziecka 

ul. Chocimska 6  

00-791 Warszawa   

telefon: (22) 583 66 00   

www.brpd.gov.pl 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_plPL917PL917&biw=1600&bih=757&ei=HI0mYMGtKsvnrgSNsJyICw&q=zesp%C3%B3%C5%82+poradni+psychologiczno-pedagogicznych+w+pile&oq=zesp%C3%B3%C5%82+poradni+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyCAgAEMcBEK8BMgIIADICCAAyCAgAEMcBEK8BMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwE6BQgAELEDOgsIABCxAxDHARCjAjoICAAQsQMQgwE6BQguELEDOggILhCxAxCDAToECAAQClDd1QNY3fADYKyBBGgAcAB4AIABpQGIAbYNkgEDOC44mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=gws-wiz
http://www.zespolporadni.pila.pl/
https://www.google.com/search?rlz=1C1CAFB_plPL917PL917&biw=1600&bih=757&ei=hYgmYMugOIGtrgTypbewBg&q=Miejsko+%E2%80%93Gminny+O%C5%9Brodek++Pomocy+Spo%C5%82ecznej+w+Krajence&oq=Miejsko+%E2%80%93Gminny+O%C5%9Brodek++Pomocy+Spo%C5%82ecznej+w+Krajence&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeUNP_CFjT_whghpEJaABwAngAgAGXAogBhQOSAQUwLjEuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiL97XFv-TuAhWBlosKHfLSDWYQ4dUDCA0&uact=5
http://www.zlotow.sr.gov.pl/
http://www.116111.pl/


 

Ważne telefony – gdzie szukać pomocy? 

 


