Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie

Zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Szanowni Rodzice, jeżeli niepokoi Państwa zachowanie dziecka, niezrozumiała dla Was zmiana
wzajemnych relacji lub niezadowalające efekty w nauce - zapraszamy na indywidualne
spotkania z wybranym specjalistą. Państwa obawy i spostrzeżenia pozwolą wspólnie
w obszarze rodzinnym i szkolnym podjąć działania naprawcze.
Godziny przyjęć zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Natalia Białas
Psycholog szkolny

Mariola Michalak
Pedagog szkolny

8:00 – 13:00
8:00 – 11:00
9:00 – 17:00
12:00 – 15:00
12:00 – 15:00

8:00 – 12:00
11:00 – 16:00
13:00 – 17:00
8:00 – 13:00
9:00 – 13:00

Maria Szyszniewska
Pedagog szkolny

12:00 – 16:00
8:00 – 12:00
8:00 – 17:00
13:00 – 16:00
8:00 – 10:00

Priorytetowym zadaniem zespołu jest rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych
potrzeb uczniów zarówno w sferze niepowodzeń szkolnych jak również wspieranie tych
szczególnie uzdolnionych. Wspólnie z nauczycielami a w szczególności z wychowawcami
staramy się zapewnić atmosferę wzajemnego zaufania i poczucie bezpieczeństwa. W tym celu
prowadzimy bezpośrednie rozmowy z uczniami, u których zaobserwowaliśmy niepokojące
zaburzenia w relacjach rówieśniczych.
Każdy uczeń poszukujący pomocy w dowolnej sprawie osobistej lub materialnej spotka się
z naszą życzliwością, dyskrecją i uzyska odpowiednie wsparcie.
Pamiętajmy, że warunkiem koniecznym osiągnięcia sukcesu w procesie wychowawczo edukacyjnym jest aktywna współpraca ze szkołą w tym jednolite, uzgodnione oddziaływanie
wychowawcze w obszarze rodziny i szkoły.
Każdy uczeń może samodzielnie osiągnąć sukces, jeżeli w sposób dojrzały i odpowiedzialny
będzie traktował swoją edukację i przygotowanie do dalszego rozwoju w roli studenta,
pracownika oraz innych funkcji w społeczeństwie i w rodzinie
Warto też dbać o:
1. Systematyczną pracę bez tworzenia zaległości;
2. Samodzielne rozszerzanie zdobytej wiedzy i umiejętności;
3. Poszukiwanie źródeł własnego rozwoju w obszarach techniki, kultury, historii,
etyki, filozofii i gospodarki współczesnego świata;
4. Tolerancję, szacunek i empatię dla otaczających nas ludzi;
5. Relacje z kolegami rozumiejąc ich różnorodności poglądów i zachowań;
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6. Tolerancję i pomaganie słabszym;
7. Szacunek dla trudu opiekunów i rodziców starających się zapewnić stabilną egzystencję
w okresie edukacji;
8. Wykorzystanie wszystkich możliwości, które szkoła oferuje dla twojego rozwoju – w tym
uzyskanie stypendium lub nagrody finansowej za bardzo dobre wyniki w nauce;
9. Kulturę języka polskiego i dobre obyczaje we wzajemnej komunikacji;
10. Zdrowie własne poprzez aktywność fizyczną, prawidłowe żywienie i dbanie o środowisko.

Zdalna praca Zespołu ds. pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w Zespole Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka
Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej w składzie:
− psycholog szkolny: Natalia Białas
− pedagodzy szkolni: Mariola Michalak, Maria Szyszniewska

pracują wg poniższego harmonogramu:
Natalia Białas
psycholog szkolny

Mariola
Michalak

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

8:00 – 13:00

8:00 – 11:00

9:00 – 17:00

12:00 – 15:00

12:00 – 15:00

8:00 – 12:00

11:00 – 16:00

13:00 – 17:00

8:00 – 13:00

9:00 – 13:00

12:00 – 16:00

8:00 – 12:00

8:00 – 17:00

13:00 – 16:00

8:00 – 10:00

pedagog szkolny

Maria
Szyszniewska
pedagog szkolny

Podczas zdalnego nauczania psycholog oraz pedagodzy szkolni współpracują z uczniami,
rodzicami/opiekunami za pośrednictwem:
− dziennika elektronicznego
− platformy Office 365 (aplikacja Teams) – z wykorzystaniem czatu oraz rozmów audio
i wideo
− indywidualne rozmowy telefoniczne (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rozmowy
przez e-dziennik i podaniu nr telefonu na który ma oddzwonić wskazany wyżej członek
zespołu)

I.

Zadania realizowane przez Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
podczas zdalnego nauczania:
1. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Na bieżąco, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, wskazywanie rodzicom/
opiekunom, uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
3. Monitorowanie realizacji obowiązku nauki.
4. Profilaktyka zdrowotna – umieszczanie na stronie szkoły informacji nt. radzenia sobie ze
stresem w sytuacji zagrożenia pandemią wirusem COVID-19.
5. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach
wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
6. Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy.

II.

Praca zdalna Zespołu:
1. Udostępnianie materiałów na stronę internetową szkoły- prezentacje, aktualności, linki.
2. Kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego z uczniami, rodzicami/ opiekunami
dotyczący pomocy psychologiczno- pedagogicznej, profilaktyki zdrowotnej, interwencji
w sytuacjach trudnych.
3. Kontakt indywidualny telefoniczny po wcześniejszym ustaleniu przez dziennik
elektroniczny terminu rozmowy.
4. Na bieżąco, w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją, wskazywanie rodzicom/
opiekunom/ uczniom instytucji, organizacji świadczących pomoc i wsparcie.
5. Monitorowanie realizacji obowiązku nauki.
6. Profilaktyka zdrowotna- przesyłanie informacji nt. radzenia sobie ze stresem w sytuacji
zagrożenia pandemią.
7. Systematyczna współpraca z wychowawcami, nauczycielami w kwestiach
wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów.
8. Indywidualne porady, konsultacje, rozmowy z wykorzystaniem Messenger ‘a, Platformy
Office 365 (aplikacja Teams) – z wykorzystaniem czatu oraz rozmów audio i wideo
9. Koordynowanie realizacji zaleceń IPET.
10. Współpraca z rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla
uczniów, rodziców i nauczycieli

