
Witam nazywam się Anna Duda i jestem pedagogiem 
w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach.  

 
Moją pasją jest drugi człowiek... z jego radościami i trudnościami. Zawsze słucham z uwagą i wspieram… 

 
Mój gabinet mieści się na pierwszym piętrze. 

(tel. 774391569) Można mnie spotkać codziennie lub umówić się telefonicznie na rozmowę  
 

Swoje wsparcie i życzliwą pomoc oferuję uczniom, nauczycielom i rodzicom. W zaciszu swojego gabinetu 
wysłucham, postaram się doradzić, podpowiedzieć, wyjaśnić sytuacje, z którymi sobie nie radzicie. Każdy 

może liczyć na moją dyskrecję. 
 

 
Drodzy Uczniowie, do mnie możecie się zwrócić, gdy: 
 czujecie, że problemy Was przerastają i sami się z nimi nie uporacie; 
 szukacie sposobów porozumienia z nauczycielami, kolegami; 
 chcielibyście podzielić się swoją radością, sukcesami, uzdolnieniami, pomysłami; 
 czujecie się samotni, niezrozumiani, przygnębieni; 
 stajecie przed wyborem studiów, zawodu; 
 chcielibyście z kimś porozmawiać; 
 chcielibyście pomóc innym, a nie wiecie, w jaki sposób to zrobić. 

 
Przyjdźcie także z każdą sprawą, z którą sami nie potraficie sobie poradzić. 

 

 
Zapraszam do współpracy 

Czasami, kiedy spojrzymy na problem od drugiej strony, odpowiedź sama się narzuca. 
 

 

ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODWEJ 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013r   

do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 
i uzdolnień uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Drodzy Rodzice, do mnie możecie się zwrócić, gdy: 
 
oczekujecie pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowej, dotyczącej waszego dziecka: 

 trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów 
w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  diagnozującą przyczyny 
niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci; 

 problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami); 

 uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka. 
oczekujecie wsparcia Waszych wysiłków wychowawczych; 
chcecie dowiedzieć się, jak funkcjonuje Wasze dziecko w szkole; 
szukacie pomocy i nie wiecie, do jakiej instytucji bądź, do kogo się zwrócić. 

 


