Pedagog szkolny
- online
W związku z czasowym zawieszeniem zajęć w szkole zmienia się forma
pracy

pedagoga

szkolnego

natomiast

zakres

obowiązków

pozostaje

bez zmian. Pedagog szkolny

będzie kontynuować działania z zakresu

poradnictwa,

pomocy

wsparcia

oraz

udzielanej

uczniom,

rodzicom

oraz nauczycielom w postaci indywidualnych konsultacji lub tworzenia grup
wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami.
Kluczowym działaniem będzie monitorowanie postępów w nauce uczniów
przy ścisłej współpracy

z wychowawcami

klas

oraz

rozpoznawanie

bieżących trudności i organizowanie pomocy.
Formy kontaktu z pedagogiem szkolnym:
• dziennik elektroniczny Librus – Synergia
• platforma edukacyjna Google G-Suite (Google Hangouts Meet)
• adres e-mail: pedagog@plastyk.zgora.pl
• dyżur przy telefonie (68)454 66 84

poniedziałek 9.00 – 13.00
wtorek 9.00 – 14.00
środa 10.30 – 14.30
czwartek 12.00 – 16.00
piątek 8.00 – 13.00
(możliwy jest również

inny termin kontaktu telefonicznego po wcześniejszym,
indywidualnym ustaleniu drogą elektroniczną)

Szkoła będzie kontynuować oprócz działań dydaktycznych również
działania w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego. Dużą
uwagę szkoła będzie koncentrować wokół bezpieczeństwa zdrowia oraz
psychoprofilaktyki uczniów .
Pedagog szkolny podczas pracy zdalnej zobowiązany jest do:
• prowadzenia porad i konsultacji, grup wsparcia związanych
ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami,
• organizowania pomocy w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
wynikających z obecnego stanu epidemii,
• przygotowywania

zgodnie z zapotrzebowaniem materiałów

psychoedukacyjne dotyczące m. in.

motywowania uczniów

przez rodziców do zdalnej nauki, sposobów radzenia sobie
ze stresem w czasie pandemii, bezpieczeństwa i higieny pracy
przy

komputerze,

działań

o charakterze

profilaktycznym,

cyberprzemocy, radzenia sobie z trudnymi emocjami; materiały
przygotowane w postaci artykułów, prezentacji, scenariuszy,
filmików, linków i innych pomocy, będą umieszczane na stronie
internetowej szkoły, stronie „Zdalny Plastyk”, Facebooku Szkoły,
dzienniku elektronicznym Librus – Synergia oraz będą mogły być
wykorzystane podczas zdalnych zajęć z wychowawcą a także
zebrań z rodzicami,
• wyszukiwania miejsc wsparcia dla rodziców i przekazywania
im informacji o pomocy psychologicznej i dydaktycznej,
• prowadzenia

konsultacji

telefonicznych

z

psychologami

i specjalistami z poradni psychologiczno - pedagogicznych
dotyczących wydawania nowych opinii i orzeczeń.

Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną
w postaci zajęć dydaktyczno – wyrównawczych kontynuowane będą zdalnie
zajęcia zgodnie z planem lekcji. Kontakt z nauczycielem Panią Anną Fiszer
jest możliwy przez dziennik elektroniczny Librus – Synergia.
Pozdrawiam i życzę zdrowia, wytrwałości oraz rozważnego optymizmu☺
Monika Filipowska
pedagog szkolny w ZSP w Zielonej Górze

