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KIM JEST PSYCHOLOG SZKOLNY? 

 Psycholog szkolny to osoba, która udziela pomocy psychologicznej oraz bierze aktywny 

udział w życiu szkoły.  Najważniejszym zadaniem specjalisty jest zapewnienie opieki 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom a także udzielanie wsparcia rodzicom, opiekunom i 

nauczycielom. Pomoc udzielana jest w stosunku do uczniów mających trudności emocjonalne, 

związane z funkcjonowaniem w grupie społecznej, problemy z nauką oraz w stosunku do 

uczniów mających specjalne potrzeby psychospołeczne. Psycholog prowadzi indywidualne 

rozmowy, udziela zajęć o charakterze terapeutycznym, udziela lekcji psychoedukacyjnych w 

grupie, mających na celu m.in. rozwój umiejętności w zakresie radzenia sobie z emocjami, z 

poczuciem własnej wartości, wzmacnianiem samoskuteczności, kreatywności oraz wspiera w 

osiąganiu celów. Specjalista podejmuje się również trudnych rozmów interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych i wdraża odpowiednie działania w celu niwelowania napotykanych 

trudności przez uczniów, nauczycieli i rodziców. Do zadań specjalisty należą również 

aktywności związane z realizacją planu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

 

 

 

 



DROGI UCZNIU 

 

Przyjdź do mnie, jeśli  

• masz jakiś problem i nie wiesz z kim o tym porozmawiać, 

• czujesz się osamotniony 

• masz jakiś sekret/ tajemnicę i chcesz się z tym kimś podzielić, 

• boisz się chodzić do szkoły, 

• źle czujesz się w swojej klasie, 

• czujesz się odizolowany od rówieśników albo wpadłaś/wpadłeś w towarzystwo, które 

robi rzeczy, które Ci się nie podobają (uważasz, że są złe), 

• ktoś Ci dokucza, wyzywa, wyśmiewa, grozi, wymusza od Ciebie pieniądze itp., 

• masz inne problemy w relacjach z rówieśnikami lub osobami dorosłymi (rodzicami, 

nauczycielami), 

• masz trudności w nauce, 

• martwisz się sytuacją w domu rodzinnym, 

• często boli cię głowa albo brzuch chociaż jesteś zdrowy, 

• masz problem z kontrolowaniem agresji, 

• często „wybuchasz” i tracisz równowagę, 

• zrobiłeś coś, czego bardzo żałujesz, 

• jesteś nieśmiały/nieśmiała i bardzo chcesz to zmienić, 

• nie wiesz jaką szkołę średnią wybrać lub co robić w życiu, 

• po prostu chcesz o coś spytać. 

 Jeśli podejmiesz się tego wyzwania i przyjdziesz porozmawiać o swoim problemie, 

może okazać się, że znajdziemy sposób na jego rozwiązanie. Nie czuj się gorszą/gorszym przez 

to, że korzystasz z pomocy. Wszyscy ludzie miewają problemy, jednak nie wszyscy mają 

odwagę je rozwiązywać. To ważny krok w podejmowaniu właściwych decyzji. 

  

 

 

 



 

DROGI RODZICU/OPIEKUNIE! 

Przyjdź/Zadzwoń do mnie, jeśli: 

• martwi Cię zachowanie Twojego dziecka, 

• niepokoją Cię jego wyniki w nauce, 

• coś się dzieje w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje 

dziecko, 

• zachowanie Twojego dziecka nagle się zmieniło, a nie wiesz, dlaczego, 

• Twoje dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i chciałbyś mu pomóc to zmienić, 

• chciałbyś poprawić lub pogłębić relacje ze swoim dzieckiem, 

• nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z 

koncentracją, ma trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, ma trudności 

• z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane itd.), 

• Twoje dziecko zachowało się tak, że czujesz się zaskoczony i chcesz się upewnić, czy 

wszystko jest w porządku, 

• chcesz się zasięgnąć porady dotyczącej instytucji świadczącej pomoc dziecku i 

rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących), 

 Jesteś najważniejszą osobą w życiu swojego dziecka, dlatego dbasz o jego dobrostan. 

Domyślam się, że nie jest łatwo Ci przyjść do mnie, bo może obawiasz się, że będziesz oceniany 

jako rodzic/opiekun. To normalne odczucia, które towarzyszą każdemu, kto korzysta z pomocy 

specjalisty. Będziemy omawiać umiejętności wychowawcze i sposoby radzenia sobie z 

problemem. Pamiętaj proszę, że moja praca nie będzie miała większego efektu, jeśli nie 

będziemy razem współpracować.  Nie złość się o to, że proszę Cię o spotkanie. Chcę dobra 

Twojego dziecka i pragnę wspólnie z Tobą znaleźć rozwiązanie na pojawiające się trudności.  
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