
 

Drogi uczniu! 
  

Do pedagoga szkolnego możesz przyjść/napisać zawsze gdy: 

 

o masz jakiś kłopot i nie potrafisz sobie sam z nim poradzić, 

o czujesz, że nikt Cię nie rozumie i jesteś samotny, 

o masz problemy rodzinne lub znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, 

o masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić, 

o masz problemy w nauce... 

o ... albo po prostu chcesz z kimś porozmawiać :)  

Pedagog szkolny jest  po to, aby udzielać Ci wsparcia i pomocy, jakiej w danym 

momencie potrzebujesz. Zapewni Ci dyskrecję, zrozumienie i pomoc w 

rozwiązaniu problemów. 

ZAPRASZAM, POSTARAM SIĘ POMÓC 

Drogi Rodzicu! 

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy: 

o niepokoi Cię zachowanie dziecka, 

o chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich  relacjach z nim, 

o masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania 

w szkole, 

o potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania, 

o masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić, 

o szukasz pomocy w  trudnych  sytuacjach życiowych.    

Garść dobrych rad dla rodziców, jak pomóc dziecku uwierzyć w siebie: 

 obdarzaj dziecko miłością bezwarunkową, kochaj je za to, że jest, a nie za 

to, jakie jest, 

 często chwal starania i postępy swojego dziecka, 

 nigdy nie porównuj swojej córki lub syna z innymi dziećmi, każdy jest 

jedyny i niepowtarzalny, Twoje dziecko ma prawo być takim, kim jest 

oraz rozwijać się we własnym kierunku i we własnym tempie, 

 stwarzaj dziecku okazje do nawiązywania i utrzymywania przyjaźni oraz 

wspieraj podczas pierwszych towarzyskich niepowodzeń, pomóż mu 

w zrozumieniu reguł życia społecznego, 

 bądź dla dziecka źródłem pozytywnej wiedzy o nim samym, często 

przypominaj mu dobre i radosne chwile z jego życia, 

 dodawaj dziecku otuchy i odwagi, szczególnie wtedy, kiedy się czegoś 

obawia lub przeraża je jakaś nowa sytuacja, 



 nigdy nie odbieraj dziecku nadziei i marzeń. Pozwól mu zamieniać 

najskrytsze pragnienia w fantazję. 

Jak mówić dzieciom o swojej miłości: 

 Kocham Cię. 

 Bardzo lubię spędzać z Tobą czas. 

 Zależy mi na tym, żebyś był szczęśliwy. 

 Dobrze, że jesteś na świecie. 

 Jestem szczęśliwa, że mam Ciebie. 

 Jesteś dla mnie bardzo ważnym człowiekiem. 

 Jestem z Ciebie dumna. 

 Możesz być dumny z siebie. 

 Dobrze, że mogę na Ciebie liczyć. 

 Wierzę, że dasz sobie radę. 

 Podziwiam Cię. 

 Ufam Ci. 

 Dziękuję Ci. 

 Przepraszam Cię. 

Drodzy Rodzice i Uczniowie!  

Na czas nieobecności pani Izabeli Markowskiej będę w Państwa szkole pełniła 

funkcję pedagoga szkolnego. Zapraszam do współpracy! Jestem do dyspozycji 

we wtorki w godz. 12.00 – 14.00. Proszę kontaktować się ze mną przez dziennik 
elektroniczny lub adres mailowy:  dorisgrabanow@gmail.com 

                                                                                                

Pedagog szkolny 

Dorota Woźny 
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