Rola pedagoga szkolengo:
Podstawowa rola pedagoga szkolnego to przede wszystkim analiza sytuacji wychowawczej w szkole.
Obszary działania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.
Pedagog szkolny:
* udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle
niepowodzeń szkolnych
* udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych
* udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i
środowiskowych
* przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży
* rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu
dydaktyczno-wychowawczego
* udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności
wychowawcze i dydaktyczne
* organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin
patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej
sytuacji materialnej
* wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich
sądów dla nieletnich
* wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej
* prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2001r. w
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - do zadań pedagoga należy
w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
szkolnych,
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
rodziców i nauczycieli,
4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki [...] w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców
i nauczycieli,
5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu
wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
6) planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców
i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy
w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
7) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej.

