PEDAGOG SZKOLNY
W klasach 0-3
Irena Kraśnicka
Organizację pracy pedagoga określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591)..

„Dziecko jest chodzącym cudem, jedynym, wyjątkowym, niezastąpionym.”
„ Nie ma drugiego człowieka takiego jak ty. Jesteś jedyny w swoim rodzaju i
wyjątkowy. Całkowicie oryginalny i niepowtarzalny.”
Phil Bosmans

Dziecko jest dla rodzica całym światem, sensem i radością jego życia. Rodzice
powierzają szkole swoje największe skarby, z nadzieją, że ich dziecko bezpiecznie,
z radością i pasją będzie czyniło postępy w nauce, rozwoju społecznym i emocjonalnym.
Jednym z zadań pedagoga jest diagnoza, kolejnym wsparcie i współpraca. Współpraca
z rodzicami, nauczycielami, środowiskiem lokalnym, instytucjami powołanymi do pomocy
rodzinie.
Nazywam się Irena Kraśnicka. Jestem absolwentką tej Szkoły i mieszkanką
Choroszczy , pracuję od 29 lat, jako pedagog w Szkole Podstawowej w Choroszczy.
W roku szkolnym 2019/2020 będę zajmować się uczniami klas 0-III.
Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz
studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz autyzmu, które
pomagają mi w pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia
z zakresu profilaktyki, komunikacji, wychowania .
Mam w sobie dużo ciepła, cierpliwości, potrafię słuchać, rozumiem i szanuję ludzi.
Cenię szczerość i autentyczność. Staram się pomagać i wspierać dzieci, zrozumieć motywy
ich postępowania i zachowania, pomagać w przezwyciężaniu trudności i odkrywać potencjał
każdego dziecka. Cieszę się z sukcesów dzieci i pochylam się nad trudnościami, aby
wspólnie je przezwyciężać. Współpracuję z nauczycielami, rodzicami, środowiskiem
lokalnym.
W dalszym ciągu pragnę doskonalić wiedzę, umiejętności aby jeszcze lepiej
wypełniać te zadania.

Drodzy Rodzice - zapraszam do współpracy, kontaktu, można się
umówić telefonicznie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Telefon sekretariatu
szkoły 85 719 14 00.
Zapraszam do sali nr 11 na II piętrze w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 1.

GODZINY PRACY:
poniedziałek

8.00 - 11.50

wtorek

11.00 - 12.50

środa

8.00-11.50

czwartek

11.00-11.50

piątek

8.00-12.40

W skrócie przedstawiam zadania, które będę realizować:


















Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia, rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole,
wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 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 szkoły.
Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne
uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.
Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów.
Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb.
Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów.
Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
Praca wychowawcza z uczniami:
a) w grupach
b) w klasach
c) indywidualna
Współpraca z rodzicami, organizowanie i prowadzenie warsztatów, szkoleń
adekwatnie do potrzeb i oczekiwań rodziców i uczniów.
Współpraca z instytucjami w zakresie organizowania i udzielania pomocy doraźnej
uczniom
i
rodzinom.

Wykaz instytucji, w których można uzyskać pomoc i wsparcie
Nazwa instytucji

adres

telefon

godz. pracy

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

ul. Słonimska 15/1
Białystok

(85) 74 16 235

poniedziałek-piątek 8:00 - 16:00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Choroszczy

ul. Dominikańska 2,
Choroszcz

Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny
PSPiA KLANZA
Oddział Białostocki - Pogotowie rodzinne

ul. Dziesięciny 15
Białystok

(85) 713 22 26

(85) 65 25 494

poniedziałki - 15:00 - 19:00
wtorki - 15:00 - 19:00
środy - 15:00 - 19:00
piątki - 15:00 - 19:00

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Axon
Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
lub innymi całościowymi zaburzeniami
rozwoju

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział
Miejski w Białymstoku
Poradnia rodzinna

Pogotowie Opiekuńcze - Zespół Pomocy
Dziecku i Rodzinie
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "Droga"
Caritas Archidiecezji Białostockiej

ul.
Antoniukowska 11
Białystok

(85) 7448863
Kom. 518499008

Białystok, ul.
Liniarskiego 1a

(85) 742 40 54

Białystok,
ul. Orla 2

(85) 741 68 46
(85) 73 25 688

Białystok, ul.
Proletariacka 210
Białystok, ul.
Warszawska 2

(85) 652 47 17
(85) 65 19 008

wtorki - w godzinach 13:00 -16:00
środy - w godzinach 13:00 -16:00
czwartki - w godzinach 13:00 -16:00

Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia
Diecezji Białostocko - Gdańskiej

Białystok, ul. św.
Mikołaja 5

(85) 74 26 500

Urząd Miejski w Choroszczy
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Choroszczy
Asystent rodziny

ul. Dominikańska 2
Choroszcz

(85) 713-22-24

Zespół Interdyscyplinarny
Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i
młodzieży
Młodzieżowy Ośrodek Terapii i
Readaptacji "ETAP”
http://www.stowarzyszeniedroga.pl/etap1.html

116 111
ul. Włókiennicza 7,
Białystok

Telefon Ośrodka Interwencji Kryzysowej

(85) 74 45 224

Głównie dla ofiar przemocy domowej, czynny
całą dobę.

(85) 744 50 28

Policyjny telefon zaufania

(85) 670-27-37

"Niebieska Linia"
Telefon dla osób dotkniętych przemocą w
rodzinie (płatny pierwszy impuls).

801 120 002

pn sob.- godz. 10.00-22.00, nd. i
święta - godz. 8.00-16.00

"Pomarańczowa Linia"

801 140 068

pn.- pt. 14:00-20:00

Studencka Poradnia Prawna
Wydział Prawa, Uniwersytet w
Białymstoku

Białystok, ul.
Mickiewicza 1,
pokój 119

(85) 74 57 194

