
PRZYJAZNY PSYCHOLOG SZKOLNY            

Najważniejszą rolą psychologa w szkole jest wspieranie 
prawidłowego rozwoju emocjonalnego i poznawczego 
młodzieży.  

Gdy doświadczysz trudności emocjonalnych związanych m.in. z: 
– niepowodzeniami szkolnymi,  
– sytuacją kryzysową (np. utrata kogoś bliskiego, zawód miłosny, rozwód rodziców, problem 
z podjęciem ważnej decyzji, nadużywaniem substancji psychoaktywnych), 
– problemami rodzinnymi, 
– problemami w relacjach z innymi ludźmi (np. poczucie osamotnienia, bycia 
niezrozumianym, zbyt duża nieśmiałość, niska samoocena, trudności w publicznym 
wypowiadaniu się, popadanie w konflikty), 
– kryzysem tożsamości (kim jestem? co jest dla mnie ważne?) 

Zapraszam do gabinetu! (łącznik – obok sekretariatu klas II, III i IV) 

Bernadetta Pisarczyk 

 

Harmonogram pracy 
Psycholog/pedagog specjalny 

 

Dzień 
tygodnia 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 
Godziny 
 

 
8.00 – 13.25 

 
8.00 – 15.15 

 
8.00 – 13.25 

 
11.15 – 15.15 

 
8.00 – 13.25 

 

 

 

                

 

 

 



Przydatne kontakty: 

Biuro Rzecznika Praw Dziecka       

https://brpd.gov.pl/  

 

Miejska Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

ul. Morska 43 75-215 Koszalin 

Tel: +48 94 343 00 81 

 

Centrum Psychoterapii I Leczenia Uzależnień ANON 

MONTE CASSINO 13, Koszalin  

tel. 0943430748  

 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym” 

UL. Zwycięstwa 168      75-612 Koszalin 

Tel: +48 94 340 35 22 

Tel. kom.: +48 513 606 445 

 

MOPR w Koszalinie 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy i Poradnictwa Specjalistycznego 

al. Monte Cassino 2, 75 - 412 Koszalin (III piętro, pok. 309, 310, 302, 326, 327, 328) 

Psycholog Andrzej Błahut – pokój 327 

tel. 94 316 03 27 

Pedagog Krystyna Husak – pokój 326 

tel. 94 316 03 14 

Psycholog Mateusz Oleś – pokój 328 

tel. 94 316 03 19 

 

NZOZ „MONADA” 
Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i 
Młodzieży  

al. Monte Cassino 13,  75-414 Koszalin  

tel. 94 341 77 27 lub  798 994 029 

https://brpd.gov.pl/
https://leczenie-uzaleznien.lekarz-na-nfz.pl/zachodniopomorskie/koszalin/
tel:0943430748


Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1591 z późn. zm.)  

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 przedszkolnym, szkolnym 
i pozaszkolnym 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;  
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 przedszkola, szkoły 
i placówki, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Jako pedagog specjalny służę wsparciem uczniom, rodzicom oraz nauczycielom w zakresie 

niżej wymienionych zadań. 

Do zadań pedagoga specjalnego  należy : 

1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami. 

a. rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego 

uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności 

(według ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami) 

b. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w związku z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia: 

 mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 



 przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki, 

c. rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

d. określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

2. Współpraca z zespołem opracowującym IPET. 

Współpraca dotyczy nie tylko opracowania, ale też realizacji programu edukacyjno-

terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Dotyczy to także zapewnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a. rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 
funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i 
jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, 

b. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
c. dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 
d. doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

a. Uczniom 

b. Rodzicom 

c. Nauczycielom 

5. Współpraca z innymi podmiotami, zgodnie z aktualnymi potrzebami: 

a. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
b. placówkami doskonalenia nauczycieli, 
c. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 
d. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 
e. dyrektorem, 
f. pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, 
g. asystentem edukacji romskiej, 
h. pomocą nauczyciela, 
i. pracownikiem socjalnym, 
j. asystentem rodziny, 
k. kuratorem sądowym 

6. Przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli. 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594) 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593) 


