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Przede wszystkim: 

                    Uczniom  

               Słuchaczom 
Poza tym: 

                 Rodzicom  

              Nauczycielom 





Udziela pomocy 

  

W trakcie bieżącej pracy z uczniem, 

słuchaczem w formie zajęć: 

 rozwijających uzdolnienia;  

zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

porad, konsultacji i warsztatów, 

 

Podejmuje działania: 

Rozpoznawania indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i organizacja pomocy w ich 

zaspakajaniu  

Pomocowe np. w przypadku problemów w 

nauce lub w przypadku trudności materialnych 

Profilaktyczne 

Doradcze 

Wspierające 

Edukacyjne   

 



PEDAGOG TO NIE STRAŻNIK ANI 

POLICJANT, 

 KTÓREGO NALEŻY SIĘ BAĆ, 

TO OSOBA ŻYCZLIWA UCZNIOM; 

RZECZNIK ICH PRAW DO KTÓREGO 

MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ O POMOC; 

OSOBA DO KTÓREJ MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ 

O WSPARCIE, 

OSOBA DO KTÓREJ MOŻNA  

SIĘ ZWRÓCIĆ O POMOC 

W TRUDNYCH SYTUACJACH 







Jestem twoim pedagogiem.  
Jeżeli chcesz porozmawiać o ważnych dla ciebie sprawach: 
 potrzebujesz pomocy lub wsparcia –  
Chcesz być wysłuchany. Jesteś samontny, czujesz że inni cię nie 
rozumieją, masz problemy z nauką, masz kłopoty rodzinne, znajdujesz się 
w trudnej sytuacji, chcesz podzielić się swoim sukcesem i radością, 
zauważyłeś że łamane są twoje prawa, masz ciekawe pomysły, chciałbyś 
pomóc  innym ale nie wiesz jak, widzisz że kolega jest krzywdzony i 
chciałbyś mu pomóc - przyjdż porozmawiamy. 

Apel Twojego Pedagoga 

szkolnego 









Nie wiesz jak 

sobie radzić ze 

swoją złością 

Szukasz 

pomocy w 

rozwiązani

u 

problemów 

Chcesz pogadać 



Szukasz 

pomysłu na 

siebie 

Ciągle się stresujesz 



Nie jesteś sam 



Pomoc   Wsparcie 

Doradztwo Zajęcia profilaktyczne 

Pedagog 
szkolny oferuje 



Tel.32 370-15-99 
e.mail-

t.przybylowicz@ckp.zabrze.pl 



Pod adresem e-mail : 

niejestemsam@gmail.com 

pełni stały dyżur psycholog 

Poradni psychologiczno- 

pedagogicznej w Zabrzu, 

który udzieli możliwie 

wyczerpujących odpowiedzi 

na pytania w ciągu 48 

godzin. 

 

Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 

Numer 116 111 jest linią anonimową (dzwoniąc nie musisz 

podawać swojego imienia, nazwiska ani adresu 

zamieszkania, a numer 116 111 nie jest widoczny w 

rachunku za telefon ani na billingu). Połączenia z telefonów 

komórkowych i stacjonarnych są bezpłatne. Linia jest 

czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12 do 20 

mailto:niejestemsam@gmail.com


Nauczyciele 

CKPiU 

  

OFERUJĄ 



Pozwólcie nam 

Pamiętaj 





Prawo do 

odpoczyn

ku 

, 

http://www.infor.pl/prawo/sprawy-rodzinne/


Spełniaj swoje marzenia 






