
Dorota Kowalska 

pedagog szkolny z 14-letnim staŜem pracy 

 

„Gdy wszystko idzie źle i nie masz dokąd pójść,  

przyjaciół tłum rozproszył się,  

wydaje Ci się, Ŝe tak pozostanie juŜ 

lecz okazuje się, Ŝe nie, bo oto…” 

    (Stanisław Sojka) 

 

…masz obok siebie przyjazną, dorosłą osobę gotową w kaŜdej chwili Ci pomóc. 

Nie obiecuję szczęśliwego rozwiązania Twojego problemu, (sam wiesz, Ŝe nie zawsze jest 

to moŜliwe), ale wiem na pewno, Ŝe w trudnych sytuacjach rozmowa moŜe bardzo 

pomóc. W moim gabinecie są dla Ciebie zawsze otwarte drzwi. Bez względu na to, 

z czym przychodzisz, Twoja sprawa jest najwaŜniejsza, a problem, nawet błahy, 

najpowaŜniejszy.  

 

Szukasz pomocy, chcesz podzielić się swoim szczęściem – zapraszam ☺☺☺☺  

 
Dorota Kowalska, gabinet 28a 

 
 
 

Godziny pracy  

Poniedziałek 8.00 - 11.30 

Wtorek  8.00 - 12.00 

Środa  8.45 - 13.30 

Czwartek  8.30 - 14.30 
   10.45 – 11.30 – zaj. dydaktyczne 

   11.50 – 12.25 – zaj. dydaktyczne 

 
Piątek  8.00 - 12.45 
   12.45 – 13.20 – zaj. dydaktyczne 



Zadania pedagoga szkolnego 

 Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji 
wychowawczej w szkole. Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie 
wszystkie płaszczyzny szkolnego Ŝycia.  

Pedagog szkolny:  

 udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się 
na tle niepowodzeń szkolnych   

 udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 
rodzinnych   

 udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych 
i środowiskowych  

 przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieŜy   
 rozpoznaje warunki Ŝycia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 

procesu dydaktyczno-wychowawczego  
 udziela pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego 

kształcenia   
 udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami 

sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne   
 prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów jak równieŜ i rodziców   
 organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom 

z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o 
szczególnie trudnej sytuacji materialnej   

 wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do 
odpowiednich sądów dla nieletnich   

 wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki 
całkowitej   

 prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieŜy  

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje m.in. z takimi placówkami 
wspierającymi, jak: 

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi  
- Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej  
- Ośrodkami Pomocy Społecznej  
- Komendą Policji  
- Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich  
- pedagogami szkolnymi innych szkół oraz  
- innymi podmiotami wspierającymi rodzinę i szkołę. 


