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Jesteśmy w szkole dla Was!  

 

 

Pedagog specjalny     Pedagog szkolny    

mgr Maria Kutwa      mgr Bogusława Matusiewicz-Faron 

poniedziałek: 09.25 - 12.25    wtorek 07.30 - 15.30   

wtorek: 08.25 - 11.25 

czwartek: 08.25 - 11.25 

 

Psycholog  

mgr Krzysztof Wołoszczuk 

środa: 13.00 - 17.00 

 

 

 



Co robi pedagog? 

 wspiera rozwój uczniów, 

 pomaga rozwiązywać problemy pedagogiczno-wychowawcze, 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

 bada potrzeby i możliwości uczniów, 

 wspiera nauczycieli w problemach z uczniami/podopiecznymi, 

 jeśli występują zaburzenia rozwojowe, pedagog stara się minimalizować ich 

skutki, 

 w przypadku uzależnień wśród uczniów, pedagog rozpoczyna działania temu 

przeciwdziałające, 

 pomaga rozwiązywać konflikty między uczniami, 

 pomaga w przygotowaniu zajęć indywidualnych dla uczniów. 

Kiedy udać się do pedagoga? 

Uczeń może zwrócić się do pedagoga, gdy: 

 ma jakiś problem, którego nie potrafi rozwiązać i potrzebuje pomocy, 

 w jego domu mają miejsce problemy, z którymi sobie nie radzi, 

 czuje się samotnie w szkole i uważa, że nie ma nikogo bliskiego, 

 ma problemy z komunikacją, 

 nie potrafi dogadać się nie tylko z uczniami, lecz także nauczycielami, 

 chce opowiedzieć o swoim sukcesie, 

 jest szczęśliwy i chce się tym z kimś podzielić, 

 czuje się źle psychicznie. 

Rodzic może się zgłosić do pedagoga, gdy: 

 nie może poradzić sobie z wychowaniem dziecka, 

 podejrzewa, że dziecko jest od czegoś uzależnione, 

 jest zaniepokojony tym, jak zachowuje się dziecko, 

 ma złe relacje z dzieckiem, 

 nie ma wsparcia w wychowaniu dziecka. 



Czym zajmuje się psycholog? 

Psycholog dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy 

psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców  

w procesie wychowania.  

Zadania psychologa: 

Dla Ucznia: 

 rozpoznawanie i wspieranie mocnych stron ucznia; 

 diagnoza trudności emocjonalnych ucznia; 

 prowadzenie indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych z 

uczniami; 

 prowadzenie zajęć warsztatowych w klasach; 

 rozmowy, spotkania w razie potrzeb; 

 przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym; 

 podejmowanie działań mediacyjnych w sprawach wychowawczych; 

Dla Rodzica: 

 indywidualne rozmowy z rodzicami uczniów; 

 udzielanie porad i konsultacji w sprawach wychowawczych; 

 udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach, pomoc w skierowaniu 

rodziców do specjalistycznych placówek; 

 udzielanie informacji zwrotnych na temat rozwoju, postępów i 

funkcjonowania dziecka, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich; 

 działania o charakterze psychoedukacyjnym (dni otwarte, ulotki, 

gazetka ścienna); 

Dla Nauczyciela: 

 wspieranie w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

 pomoc w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, uzdolnień  i 

potrzeb uczniów; 

 pomoc w określaniu form i metod wspierania uczniów; 



 konsultacje z zespołem nauczycieli w celu ujednolicenia wspólnych 

oddziaływań wobec uczniów; 

 interwencje wychowawcze w razie potrzeb; 

 pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy; 

 udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach. 

 

Pomocy można szukać też w różnych instytucjach:  

 

Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej 

 w Nowym Sączu, ul. Narutowicza 2, tel. 18 442 22 11. 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Sączu  

ul. Waryńskiego 1, tel. 18 473 14 08 , e-mail: pppns@op.pl 

Telefon zaufania: 504-296-555 

W każdy wtorek od 12.00 do 14.00 – dyżur psychologa, psychoterapeuty dla 

nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów.  

 

Filia Poradni PP – Stary Sącz  

ul. Partyzantów15, 33-340- Stary Sącz 

tel. 18 446 13 60  

 

Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu 

strona internetowa: soik.pl 

tel. 18 449 04 95 – telefon czynny całą dobę 

 

TELEFONY ZAUFANIA: 

 116 111 – całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży  

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę  

mailto:pppns@op.pl


 

 800 70 22 22 – całodobowy telefon dla osób w kryzysie psychicznym  

 800 12 12 12 – dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

 116 123 – telefon zaufania dla osób dorosłych Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego 

 22 484 88 04 – telefon zaufania młodych Fundacji ITAKA 

 22 484 88 01 – antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA  

 801 120 002 – Ogólnopolski telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie „ 

Niebieska Linia”  

 

 

 


