
 
Imię i nazwisko  Specjalność 

 
dr Maria Zawilska – przewodnicząca Zespołu 
Psychologiczno - Pedagogicznego 

Przewodnicząca zespołu – psychopedagog, oligofrenopedagog  
z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem, terapeuta, logopeda  
oraz mediator. Certyfikat ukończenia kursu – „Uważność  

w Edukacji” – Mindfulness Association Polska.   
Szczególną opiekę sprawuje nad uczniami klas: Ti, To, Th. 

 
mgr Małgorzata Osajda - przewodnicząca Zespołu 
Integracyjnego 

Pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy, surdopedagog  
i tyflopedagog. Certyfikat ukończenia kursu – „Uważność  
w Edukacji” – Mindfulness Association Polska.   
Szczególną opiekę sprawuje  nad uczniami klas: R,E, Tw   

 
mgr Ewa Pawlak  

Pedagog specjalny, terapeuta, logopeda.   
Szczególną opiekę sprawuje nad uczniami klas branżowych.  

 
mgr Monika Olejniczak  

Psycholog, logopeda. Certyfikat ukończenia kursu – „Uważność  
w Edukacji” – Mindfulness Association Polska.   
Opiekę sprawuje nad uczniami wszystkich klas oraz Tb, Tg, Te, Tr, . 

mgr Katarzyna Rybarczyk Wychowanie do życia w rodzinie. Doradca zawodowy, tyflopedagog, 
surdopedagog, socjoterapeuta. 

 

Celem pracy Zespołu Psychologiczno - Pedagogicznego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności 

dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.   

Do zadań pedagoga i psychologa w szkole  należy w szczególności:  

▪ 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;  

▪ diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz 

wspierania rozwoju uczniów;  

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

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

▪ minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie 

różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

▪ prowadzenie  terapii  indywidualnej i grupowej; 

▪ inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;  

▪ pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji  

i uzdolnień uczniów;  

▪ wspieranie nauczycieli, wychowawców, innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

▪ realizacja zadań z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego; 

▪ prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami na terenie szkoły (uczniowie klas 

ogólnodostępnych jak i integracyjnych).  

Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny zadania te organizuje i realizuje we współpracy z: 

▪ dyrekcją, wychowawcami klas, nauczycielami, 

▪ rodzicami/prawnymi opiekunami, 

▪ instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno – wychowawczy. 

 

Zespół Psychologiczno – Pedagogiczny zapraszając, oferuje zrozumienie i zapewnia dyskrecję 


