Psycholog szkolny – Magdalena Reszczyńska
gab. 2/18
PONIEDZIAŁEK

8.30 - 14.00

WTOREK

8.00 - 15.00
8:00 – 8:45 – WDŻWR
8.00 - 14.00
8:00 – 8:45 – WDŻWR
8.00 - 14.00

ŚRODA
CZWARTEK
PIĄTEK

8:00 – 13:30

Codziennie w godz. 11:30 – 12:00 ( I długa przerwa), sala 2/10 a – dyżur
w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery "SPInKa" (doradztwo zawodowe)
tel. 58 342 60 76 wew. 324

Dyżur podczas zebrań z rodzicami uczniów Gimnazjum: 17.00 – 19.00
Konsultacje dla rodziców po wcześniejszym ustaleniu terminu osobiście lub telefonicznie

tel. 58 342 60 76 wew. 325

Psycholog szkolny:
- diagnozuje trudności w nauce
- udziela porad dotyczących problemów szkolnych i emocjonalnych
- prowadzi warsztaty dla uczniów
- prowadzi doradztwo zawodowe i pomoc w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej
- prowadzi porady i konsultacje dla uczniów
- prowadzi konsultacje dla rodziców i nauczycieli
- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
- podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych
- współpracuje z instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie

Drogi Uczniu ! Zwróć się do psychologa szkolnego gdy:
 Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
 Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
 Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
 Nie jesteś akceptowany w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadczasz agresji lub przemocy ze strony
rówieśników.
 Masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić.
 Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
 Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.
 Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
 Szukasz pomysłów na rozwój swoich talentów.
 Przed Tob a wybór szkoły ponadgimnazjalnej i dalszej drogi kształcenia.
lub po prostu chciałbyś z kimś porozmawiać.

Zapraszam 

Kiedy warto zasięgnąć konsultacji u pedagoga szkolnego? – informacje dla rodziców:
Jeżeli Państwa dziecko:
 ma trudności w nauce szkolnej: nie rozumie materiału, z trudem go zapamiętuje, ma trudności
w czytaniu i pisaniu, osiąga niskie rezultaty w nauce
 przejawia trudności z motywacją do nauki, opuszcza zajęcia szkolne
 bywa przygnębione, smutne, unika kontaktu, izoluje się, ma zaburzenia jedzenia
 ma trudności w radzeniu sobie z emocjami – bywa agresywne, wybuchowe
 nie jest akceptowane w klasie lub grupie rówieśniczej, doświadcza agresji lub przemocy ze strony
rówieśników
 istnieje podejrzenie, że sięga po alkohol lub substancje psychoaktywne
 ucieka w świat wirtualny, np. internetu, gier komputerowych
 sprawia tzw. trudności wychowawcze
 wykazuje inne niepokojące zachowania
 nie wie, co robić po ukończeniu klasy 8/gimnazjum, jaką szkołę wybrać, jak ma wyglądać jego dalsza

droga kształcenia

