
Pracę psychologa w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w 

nich osób określają rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych 

przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu 
rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i 
pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom 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 przedszkolnym, 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:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w 
życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Kiedy warto przyjść do pedagoga i psychologa szkolnego?

•Jeśli potrzebujesz z kimś porozmawiać,

•jeśli masz jakikolwiek problem i nie wiesz, jak go rozwiązać,

•jeśli wiesz o problemach przyjaciół i chcesz im pomóc,

•jeśli chcesz poznać efektywne sposoby uczenia się,

•jeśli chcesz rozwijać inteligencję emocjonalną,

•jeśli masz pasję, która wykracza poza ramy zajęć szkolnych,

•jeśli masz pomysł, którym chcesz się podzielić,

•jeśli zastanawiasz się nad wyborem kierunku studiów, zawodu,

•jeśli myślisz o stypendium,



•jeśli potrzebujesz dostosowania wymagań szkolnych do indywidualnych potrzeb.

Jeśli jesteś teraz w trudnym momencie życia, masz kryzys i zastanawiasz się jak sobie z tym 

poradzić. W takich chwilach warto mieć kogoś obok. Może to być ktoś z rodziny, Twój przyjaciel, 

kolega ze szkolnej ławki, wychowawca, Twój ulubiony nauczyciel, ale również to może być 

szkolny pedagog lub psycholog. Jeśli chcesz porozmawiać, wyrazić w bezpiecznej przestrzeni 

swoje uczucia, nasz gabinet jest takim miejscem.

Agnieszka Grabińska – psycholog szkolny

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW:

Telefon zaufania 

dla dzieci i 

młodzieży

116 111

Masz problem? Czujesz smutek, złość, bezsilność? 

Skontaktuj się z nami. Jesteśmy grupą osób 

pomagających poradzić sobie w trudnych sytuacjach. 

Możesz opowiedzieć nam o tym, co przeżywasz. 

Szukasz odpowiedzi na pytania związane z 

trudnościami młodych osób czy obecną sytuacją w 

kraju? Skorzystaj z zakładki „Problemy i 

rozwiązania”https://116111.pl/

Całodobowa 

bezpłatna 

infolinia dla 

dzieci, młodzieży, 

rodziców i 

pedagogów

800-080-222

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła 

zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w 

domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. 

Dzięki nowej infolinii możesz skontaktować się ze 

specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i 

otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych 

sytuacjach.

Młodzieżowe 

Pogotowie 

Emocjonalne

725-400- 309

Telefon zaufania dla uczniów działa od środy do 

niedzieli w godz. 17.00–1.00 dyżury pełnią 

psycholodzy.

Internetowy 

telefon zaufania 

58 301 00 00 http://www.telefonzaufania.org.pl/  pomoc@telefonzau  

https://116111.pl/
mailto:pomoc@telefonzaufania.org.pl
http://www.telefonzaufania.org.pl/


„Anonimowy 

Przyjaciel”

pn, cz 12.00 – 16.00

oraz 16.00 – 6.00
fania.org.pl

Telefon zaufania 

dla osób 

cierpiących z 

powodu 

uzależnień 

behawioralnych i 

ich bliskich

801-889-880

Codziennie w godz.

od 17:00-22:00

Oferta pomocy jest skierowana do wszystkich osób, 

które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają 

problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób 

bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, 

znajomych.

Ogólnopolskie 

Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy w 

Rodzinie 

„Niebieska Linia” 

Instytut 

Psychologii 

Zdrowia PTP

22 668-70-00

Czynna codziennie:

12:00 – 18:00

https://www.niebieskalinia.pl/

Antydepresyjny 

telefon zaufania

22 654 40 41

Wtorki

14:00 – 19:00

Czwartki

15:00 – 20:00

Piątki

10:00 – 15:00  

http://www.stopdepresji.pl/

http://www.stopdepresji.pl/
https://www.niebieskalinia.pl/
mailto:pomoc@telefonzaufania.org.pl

