
 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO TO: 

• dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów.  

• Poznawanie trudności wychowawczych i dydaktycznych uczniów,  

• Roztoczenie opieki nad uczniami trudnymi, niedostosowanymi, społecznie 

zagroŜonymi negatywnym oddziaływaniem środowiska,  

• Podejmowanie działań zapobiegających niedostosowaniu uczniów poprzez 

wykrywanie niekorzystnych zachowań i zmian rozwojowych (np. agresja, 

apatia, odosobnienie, niewłaściwe normy współŜycia) i wykrywanie 

negatywnych czynników wychowawczych w środowisku lokalnym uczniów,  

• Systematyczne konsultacje z wychowawcami klas w/s uczniów 

przejawiających róŜnorakie zaburzenia i natychmiastowe podejmowanie 

wszelkich działań o charakterze interwencyjnym,  

• Praca indywidualna z uczniem trudnym, zagroŜonym i niedostosowanym 

społecznie,  

• Współpraca z rodzicami poprzez kontakty z domem rodzinnym ucznia, 

udział w spotkaniach z rodzicami na wywiadówkach i indywidualnie,  

• Współpraca z organami szkoły (komitetem rodzicielskim, samorządem 

uczniowskim, dyrekcja, pielęgniarką, księdzem itd.),  

• Współpraca z instytucjami wspomagającymi,  

• Utrzymywanie stałych kontaktów z metodykiem pedagogów szkolnych, 

branie czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, współpraca z innymi 

pedagogami szkolnymi,  

• Koordynowanie pracy w zakresie problematyki opiekuńczo-wychowawczej, 

dbałość o dokumentację, troska o własny warsztat pracy itd.  

Jak wynika z powyŜszych rozwaŜań główną formą pracy pedagoga szkolnego jest 

poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci i rodziców. Polega na pomocy w 

rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły. 

Przy rozwiązywaniu problemów swoich podopiecznych pedagog szkolny powinien 

korzystać z pomocy wyspecjalizowanych placówek, tj. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Sąd dla Nieletnich, Policja, MOPS itd. W środowisku działają liczni 

sojusznicy, których naleŜy włączyć do pracy profilaktycznej i resocjalizacyjnej. 

DuŜą pomoc w oddziaływaniu na uczniów sprawiających trudności wychowawcze 

jak i organizowaniu pomocy materialnej mogą okazać organizacje 

i stowarzyszenia: TPD, PCK, Studium Pomocy Psychologicznej, Towarzystwo 

Pomocy MłodzieŜy, stowarzyszenia kościelne i inne. 



WaŜną dziedziną działalności pedagoga szkolnego, mającą na celu wczesne 

zapobieganie niepoŜądanym społecznie zachowaniom dzieci i młodzieŜy, jest praca 

z rodzicami. Pedagog powinien więc szukać takich form, aby kształtować ich 

kulturę pedagogiczną. 

Warunkiem efektywnej i dobrze zorganizowanej pracy pedagoga jest odpowiedni 

warsztat pracy. Pedagog winien posiadać osobne pomieszczenie z wyposaŜeniem 

ułatwiającym pracę z dziećmi i młodzieŜą. RównieŜ jednym z warunków 

powodzenia pracy pedagoga szkolnego jest umiejętność zdobywania zaufania 

ludzi, a takŜe łatwość nawiązywania kontaktów. Pedagog powinien posiadać bogatą 

osobowość, być człowiekiem o wysokim poziomie samourzeczywistniającym –jak 

pisze Z. Pietrasiński. W procesie wychowawczym są waŜne pewne cechy 

osobowościowe, np.: 

• pozytywna samoocena, akceptacja siebie i innych,  

• spontaniczność w myśleniu, odczuwaniu i zachowaniu,  

• skoncentrowanie się na problemach, a nie własnym “ja”,  

• wraŜliwość, Ŝyczliwość dla ludzi,  

• głębia i powaga w nawiązywaniu bliŜszych kontaktów z ludźmi,  

• oryginalność, twórczość w kaŜdej dziedzinie, poczucie humoru,  

• samodzielny, niezaleŜny kontakt z kulturą,  

• umiejętność utrzymywania dyscypliny w pracy z uczniami,  

• sumienna praca,  

• umiejętność pobudzania uczniów do aktywności samowychowawczej,  

• takt pedagogiczny.  

Pedagog szkolny o określonej osobowości, dzięki posiadaniu bogatych pomocy 

technicznych i dydaktycznych, moŜe w odpowiedni sposób oddziaływać na dzieci i 

młodzieŜ. Pedagodzy mogą wykorzystywać w swojej pracy czasopisma 

specjalistyczne (np. Oświata i Wychowanie, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 

Remedium, Wychowawca itd.), bogatą literaturę pedagogiczną i psychologiczną, 

kasety video z filmami o tematyce pedagogicznej, programy edukacyjne i 

profilaktyczne tworzone przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (np. Drugi Elementarz – czyli 

program 7-miu kroków, Spójrz inaczej, Profilaktyka AIDS, elementy Programu 

NOE i wiele innych). 

KaŜdy pedagog moŜe skupić wokół siebie grono zapaleńców współpracujących ze 

sobą na zasadach partnerstwa, rozwijających się wspólnie w grupie, 

wspomagających się we wdraŜaniu nowych metod w codziennej pracy 

wychowawczej. Drugim nurtem wspierania mogą być zespoły metodyczne 

pedagogów szkolnych. 



Cele działania takich zespołów moŜna by ująć następująco: 

• nabywanie praktycznych umiejętności wychowawczych, doskonalenie się 

teoretyczne, poznawanie siebie,  

• wymiana informacji i doświadczeń, materiałów i pomocy ułatwiających 

pracę,  

• wspieranie się w sytuacjach trudnych, akceptacja i wzmocnienia 

pozytywne, moŜliwość przetrenowania trudnej sytuacji i uczenia się w 

grupie,  

• nawiązywanie kontaktów koleŜeńskich między pedagogami na zasadach 

partnerstwa, wspólnych zadań i zainteresowań.  

Grupy te mogą realizować cele poprzez róŜnorodne formy zajęć, np.: 

• warsztaty tematyczne i elementy treningowe,  

• spotkania z zaproszonymi gośćmi,  

• wymiana doświadczeń, opinii, doradztwo, zajęcia koleŜeńskie.  

Wydaje się równieŜ, Ŝe naleŜy stworzyć system szkolenia i doskonalenia 

pedagogów szkolnych uwzględniający przygotowanie ich do prowadzenia 

nowatorskich w swej formie zajęć z dziećmi i młodzieŜą. Dodatkowo pedagodzy 

szkolni powinni: 

• wykrywać w środowisku lokalnym negatywne z wychowawczego punktu 

widzenia czynniki juŜ oddziałujące na wychowanków lub mogące taki wpływ 

wywrzeć (np. struktura rodziny, standard ekonomiczny, atmosfera 

wychowawcza),  

• zwiększyć pedagogizację rodziców, pogłębić ich wiedzę o etiologii 

niedostosowania społecznego i uzaleŜnień,  

• likwidować czynniki utrudniające prawidłowy rozwój uczniów 

i przeciwdziałać potencjalnym niekorzystnym wpływom poprzez 

wzmocnienie systemu wychowawczego, a szczególnie przez organizację 

czasu wolnego dzieci i młodzieŜy, włączenie ich do zajęć terapeutycznych i 

grup socjoterapeutycznych. 

 


