Ulotka o pracy pedagoga – do rodziców
Zaproszenie do współpracy
Szanowni Państwo !
Nazywam się Anna Okonek i pracuję na stanowisku pedagoga
szkolnego w Zespole Szkół w Gostycynie. Chciałabym zaprosić
Państwa do współpracy. Zdarza się, że nauczyciele nie zawsze
rozpoznają problemy ucznia i w konsekwencji nie otrzymuje on
wystarczającej pomocy.
W związku z tym zachęcam do kontaktów, które umożliwią
wypracowanie wspólnej strategii wsparcia udzielanego dziecku.
Poniżej zamieściłam zakres działalności, jaką prowadzę, a tym samym
obszary, w których będę starała się udzielić pomocy i wsparcia Wam
i Waszym dzieciom.
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Jeśli zauważyli Państwo, że Wasze dziecko ma trudności w nauce,
zachowaniu, problemy w kontaktach z rówieśnikami lub pojawiły się
inne
niepokojące
kwestie,
które
zaburzają
prawidłowe
funkcjonowanie dziecka – proszę o kontakt.
Co możemy wspólnie zrobić:
• Organizacja badań lub konsultacji w poradni psychologicznopedagogicznej.
• Wskazanie źródła powstania problemów.
•
Objęcie dziecka różnymi formami pomocy w nauce: zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z pedagogiem szkolnym,
psychologiem szkolnym, psychoterapią, organizacja grup pomocy
koleżeńskiej, udział w konsultacjach z nauczycielami.
• Objęcie dziecka posiadającego opinię poradni psychologicznopedagogicznej różnorodnymi formami pomocy w zależności od
postawionej diagnozy.
• Stosownie do potrzeb opracowanie dostosowania wymagań
edukacyjnych.
•
objęcie dziecka różnorodnymi formami terapii np.
pedagogiczną, logopedyczną, psychologiczną.
• Wspólne opracowanie wskazówek do pracy z dzieckiem.
•
Wspólne rozmowy z dzieckiem w celu wpłynięcia na zmianę
jego zachowania.

•
Rozmowy z nauczycielami w celu omówienia indywidualnej
sytuacji dziecka.
Organizowanie opieki i pomocy materialnej dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
Pomoc będzie udzielana w zależności od indywidualnej sytuacji
rodziny we współpracy z GOPS, urzędem gminy (np. pomoc celowa,
dofinansowanie posiłków, stypendia szkolne).
Organizacja zajęć pozalekcyjnych:
•
Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla uczniów ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się –środy na 5 lekcji .
• Zajęcia z uczniami w ramach przygotowania do sprawdzianów,
kartkówek i zaliczeń - stosownie do potrzeb (uczniowie powinni
zgłosić się co najmniej dwa dni wcześniej).
• Koordynacja udziału uczniów w psychoterapii na terenie szkoły.
•
Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów
z trudnościami w nauce po uzgodnieniu i uzyskaniu Państwa zgody.
- pomoc w wyborze szkoły ponadpodstawowej.

Mamy wspólny cel: szczęście i dobro dziecka, a to najważniejszy
argument by działać spójnie. Wobec tego zapraszam serdecznie
do współpracy.
Postaram się pomóc w każdej sytuacji.
Gabinet pedagoga znajduje się w piwnicy gimnazjum za salą nr 10.
Zapraszam w godzinach pracy pedagoga.
Ponadto mogą Państwo skontaktować się ze mną telefonicznie
52 334 6308 wewn. 35 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
pedagog_gostycyn@poczta.onet.pl

