
Zasady udzielania pomocy szkolnego Gabinetu Psychologiczno-
Pedagogicznego w XLIV Liceum Ogólnokształcącego im. S. Banacha                                                      

w okresie trwania pandemii COVID-19 

 
W czasie trwania nauki w trybie stacjonarnym, zdalnym i/lub hybrydowym do dyspozycji 

Rodziców oraz Uczniów pozostają szkolni specjaliści: Pedagog i Psycholog szkolny. 

  Specjaliści prowadzą porady, konsultacje i udzielają wsparcia Uczniom i ich Rodzicom.  W celu 
umówienia spotkania stacjonarnego lub online, należy skontaktować się z wybranym Specjalistą 
za pomocą dziennika elektronicznego Librus. W okresie pandemii nie odbywają się nieumówione 
spotkania z Rodzicami/Opiekunami prawnymi. 

W przypadku prowadzenia zajęć/konsultacji i braku możliwości zareagowania w danym 
momencie, Specjalista odpowie osobie kontaktującej się najszybciej jak będzie to możliwe, w ramach 
swojej dostępności za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub telefonicznie.    

W okresie nauki w trybie zdalnym i/lub hybrydowym Nauczyciele i Specjaliści mają obowiązek 
zachowania wszystkich dostosowań edukacyjnych przyznanych po złożeniu dokumentacji 
psychologiczno-pedagogicznej w  Szkole.  

Podczas nauki w trybie zdalnym i/lub hybrydowym Pedagog i Psycholog  szkolny 
systematycznie udostępniają materiały o charakterze psychoedukacyjnym dla Uczniów i Rodziców, 
są dostępni online i telefonicznie w godzinach swojej pracy, kontaktują się z konkretnymi Uczniami 
i Rodzicami, służą wsparciem, poradą. We współpracy z Wychowawcami na bieżąco monitorują 
sytuację psychofizyczną  i edukacyjną Uczniów, raportują ewentualne problemy i rozwiązują je na 
bieżąco.  

  Specjaliści  prowadzą rozmowy wspierające, o charakterze terapeutycznym, wychowawcze 
z Uczniami oraz z ich Rodzicami w celu wsparcia kompetencji wychowawczych i udzielenia pomocy 
w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Inicjują  spotkania zespołów  Nauczycieli uczących celem 
ustalenia form wsparcia i koordynacji udzielonej pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
 

 

Godziny funkcjonowania szkolnego Gabinetu Psychologiczno-
Pedagogicznego w XLIV Liceum Ogólnokształcącego 

im. S. Banacha w Warszawie 

 

PEDAGOG  SZKOLNY MGR  ANNA  KOŚCIUCH 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

12.00 – 14.00 9.00 – 14.30 9.00 –14.30 9.00 – 13.30 9.00 – 13.30 

 
 

PSYCHOLOG  SZKOLNY MGR  MARTA  ŻUKOWSKA 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

9.00 – 13.00 8.00 – 11.00 8.00 –14.30 8.00 – 12.30 8.00 – 12.00 

 


