
 

Trzeba sobie wzajemnie pomagać: to naturalne prawo 

La Fontaine 

 

Pedagog szkolny Mariola Zięba 

Godziny pracy: 

Lp. Dzień tygodnia Godziny pracy 

 
1. poniedziałek 8.00- 15.30 
2. wtorek 8.00 - 13.30 
3. środa 8.00- 14.30 
4. czwartek 8.00 - 13.00 
5. piątek  8.00- 12.30 

gabinet pedagoga szkolnego tel. 55-276-12-57 

sekretariat szkoły  tel. 55 - 276-26-27 

Podczas kształcenia na odległość: Szkolna Linia Wsparcia, konsultacje, porady, kontakt 
telefoniczny oraz  poprzez dziennik elektroniczny Librus i pocztę  elektroniczną. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.  
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań pedagoga należy: 

1) Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia  i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

2) Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 
ucznia  w życiu szkoły. 

3) Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb. 

4) Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  
i młodzieży. 



5) Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  
i pozaszkolnym poszczególnych uczniów. 

6) Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 

7) Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

8)  Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
a)   rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia  i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

b)   udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
9)  Pomoc w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów 

objętych kształceniem specjalnym. 

 

Możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego i nie tylko: 

Lp. Telefon Instytucja 

 
1. 55- 247-23-14 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  

w Sztumie 

 
2.  55-277-10-99 

55- 276 - 23- 86  

Punkt Informacyjno- Konsultacyjny   
w Dzierzgoniu 

3.  800 12 12 12   bezpłatny Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw 
Dziecka 

 
4. 800 702 222  bezpłatny  Całodobowy numer telefonu Itaki. 

Psychoterapeuci, psychologowie i psychiatrzy 
udzielają wsparcia w sytuacji kryzysu 
psychicznego. 
 

5.  730 822 320  Pomoc psychologiczna udzielana przez Polskie 
Towarzystwo Psychologiczne. 

 
6. 116 111 bezpłatny Ogólnopolski bezpłatny TELEFON 

ZAUFANIA dla młodzieży i dzieci 
potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. 



7. 116 123 bezpłatny Kryzysowy Telefon Zaufania,  codziennie od 
14.00 do 22.00. 

 
8. www.psychologowie-dla-

spoleczenstwa.pl 
bezpłatna, profesjonalna pomoc psychologiczna 
w związku z epidemią koronawirusa w Polsce 
 

9. 800-100-102 Punkt bezpłatnej, całodobowej infolinii 
wsparcia psychologicznego uruchomiony przez 
Wojska Obrony Terytorialnej.  

Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia 
psychologicznego będą mogły uzyskać 
profesjonalną pomoc doświadczonych 
psychologów. Pomoc psychologiczna będzie 
też dostępna w formie wideo czatu przez 
SKYPE pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne 
WOT”. 

 
10. 22 594 91 00 

(koszt połączenia jak na numer 
stacjonarny 
wg taryfy Twojego operatora 
telefonicznego) 

Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw 
Depresji - środa  i czwartek od 17.00 do 19.00  

 

11. 22 668-70-00 Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii" 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ , 
pogotowie@niebieskalinia.pl, 
http://www.niebieskalinia.pl 

 
12. 55 649 69 49 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci  

i Młodzieży KARAN w Elblągu 

 
13. 55 649 69 49 Poradnia Terapii Uzależnień 

 i Współuzależnienia dla Dzieci i Młodzieży 
Dom Zacheusza w Elblągu 

 
14. 55 233 82 10 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Elblągu-

Punkt Konsultacyjny (psycholog, pedagog, 
prawnik – nieodpłatne porady). 

15. 55 642 44 25 

55 255 00 01 

Elbląskie Centrum Mediacji-  Specjalistyczny 
Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie (opieka psychologiczna, 



pedagogiczna, terapeutyczna, prawna oraz 
bezpłatny pobyt w Ośrodku) 

Pomoc stypendialna: 

W szkole można ubiegać się o następujące stypendia ( kryterium- wyniki w nauce): 

 Stypendium Prezesa Rady Ministrów 
 Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego 
 Stypendium Starosty Sztumskiego o charakterze motywacyjnym. 

 

 

 
 
 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

Drogi Uczniu! 
Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: 

– czujesz, że nikt Cię nie rozumie; 
– nie potrafisz porozumieć się z rodzicem, nauczycielem, przyjacielem; 
– masz problemy rodzinne; 
– Ty i Twoja rodzina znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej; 
– chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem; 
– chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób; 



– masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić; 
– nie czujesz się bezpiecznie, jesteś w konflikcie z rówieśnikami lub dorosłymi. 

PRZYJDŹ TAKŻE Z KAŻDĄ SPRAWĄ, 
Z KTÓRĄ SAM NIE POTRAFISZ SOBIE PORADZIĆ! 

Możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym jeśli: 

 nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem lub kolegami w klasie, 

 masz problemy z uzyskaniem lepszych ocen, 

 masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej, 

 masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać, 

 chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem, 

 chciałbyś z kimś porozmawiać, 

 chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób, 

 masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić, 

 masz problem z wyborem dalszej drogi kształcenia. 

 

 

  

  

 

 


