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Pedagog szkolny, to ktoś kto nie krzyczy, nie ocenia, nie krytykuje, nie wyśmiewa. Pedagog 

to osoba, która wysłucha, zrozumie, doradzi, podpowie, wytłumaczy np.: jak skutecznie 

radzić sobie ze stresem, podpowie, jaką wybrać w życiu drogę, przestrzeże przed tym, co 

niebezpieczne, nauczy myśleć twórczo, wytłumaczy, co znaczy być asertywnym, odpowie na 

nurtujące pytania.  

Do pedagoga szkolnego może przyjść każdy kto czuje, że ma jakiś kłopot, a nie potrafi sobie 

z nim poradzić. Głównym partnerem w pracy pedagoga jest UCZEŃ!  

Jako pedagodzy pełnimy w szkole rolę osób, które pomagają uczniom, rodzicom  

i nauczycielom. Można się do nas zwracać o poradę, konsultację, pomoc, radę i wsparcie w 

każdej sytuacji, zwłaszcza tej problemowej związanej z sytuacją wychowawczą czy 

edukacyjną.  

Pedagog szkolny to głównie tzw. szkolny rzecznik dziecka, mediator, który powinien 

sprawiedliwie rozwiązać wszystkie konflikty zachodzące pomiędzy uczniami, uczniem  

i nauczycielem a nawet dzieckiem i rodzicami.  

 

Drogi Uczniu, do pedagoga warto zwrócić się, gdy: 

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

2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem. 

3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji. 

4. Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać. 

5. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem. 

6. Chciałbyś z kimś porozmawiać. 

 

 



 

Czego masz prawo oczekiwać decydując się na rozmowę z pedagogiem szkolnym? 

Całkowitej dyskrecji, wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje, nawet jeżeli 

czasem pedagog będzie cię namawiał do poszerzenia grona wtajemniczonych, to decyzja 

będzie i tak należała tylko do Ciebie. Zostaniesz bardzo uważnie wysłuchana/y. 

 

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

1. Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka. 

2. Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach. 

3. Masz pytania dotyczące wyników w nauce i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole. 

4. Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania. 

5. Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić. 

 

 

 

 

 

 

 



Pomoc Poradni 

Nasza szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Poznaniu, która 

mieści się na ulicy Nowowiejskiego 29. Z poradnią można się skontaktować telefonicznie pod 

numerem telefonu: 61 852 20 62 lub odwiedzić nas na stronie internetowej. 

 

WAŻNE TELEFONY 

116 111 – Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

800 12 00 12- Niebieska Linia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

800 12 12 12- Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

 

DO POCZYTANIA: 

https://116111.pl/ 

https://www.poradnikzdrowie.pl/psychologia/rozwoj-osobisty/szybka-lekcja-asertywnosci-

sprawdz-jak-byc-asertywnym-aa-2Uhj-5PDN-e76u.html 

https://www.psychologiczny.com.pl/art/105,przemoc-w-szkole-przyklady-przyczyny-i-skutki 

https://www.ore.edu.pl/2015/06/profilaktyka-uzaleznien-materialy-do-pobrania/ 
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