
Pokój pedagoga szkolnego
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Zapraszam uczniów, nauczycieli, rodziców
do zapoznania się ze specyfiką pracy
pedagoga szkolnego.
Chciałabym, aby to miejsce było miejscem
wsparcia i pomocy
w rozwiązywaniu przeróżnych sytuacji z życia
naszej szkoły:
- podpowiedzi, jak radzić sobie w sytuacji
kryzysowej,
- analizę sytuacji wychowawczej szkoły,
- przestrzeganie praw i obowiązków ucznia,
- promowanie pozytywnych i nowatorskich
działań uczniów i nauczycieli,
- zasady rekrutacji do naszej szkoły,
- współpraca z różnymi instytucjami
wspierającymi szkołę
( Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, 
OHP, Młodzieżowe Centrum Kariery,
firmy i zakłady pracy, i inne...)
Bezpośredni kontakt telefoniczny: 
Danuta Urbaś 530 697 872
lub
(1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. 

Stanisława Staszica w Wieruszowie | Facebook
oraz skrzynkastaszic@zsp.wieruszow.pl
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Wszystkie zdjęcia własne

https://www.facebook.com/zsp.wieruszow/
mailto:skrzynkastaszic@zsp.wieruszow.pl


http://zsp.wieruszow.pl/800-12-12-12-
calodobowy-telefon-zaufania-i-czat-
internetowy-dla-dzieci-i-mlodziezy/

http://zsp.wieruszow.pl/22-230-22-07-
linia-wsparcia-psychologicznego-pck/

http://zsp.wieruszow.pl/szkola-
bohaterek-i-bohaterow/
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http://zsp.wieruszow.pl/800-12-12-12-calodobowy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy-dla-dzieci-i-mlodziezy/
http://zsp.wieruszow.pl/22-230-22-07-linia-wsparcia-psychologicznego-pck/
http://zsp.wieruszow.pl/szkola-bohaterek-i-bohaterow/


Komunikacja internetowa PLUSY I MINUSY:

Świadomi Rodzice- to bezpieczne dzieci:
https://zspwier-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/durbas_zspwier_onmi
crosoft_com/EUdq67N6ZMRKguGCBPBsjP0BKvEb6C
9jTUNGdTprRfQ2Rg?e=bGcvhT

Dzień Bezpiecznego Internetu:
Bądźmy świadomymi uczestnikami wirtualnej 
rzeczywistości – prezentacje filmowe | ZSP Wieruszów 
(wieruszow.pl)

Houston, mamy problem:
Mamy problem, gdy internet jest dominującą i jedyną 
czynnością w życiu nastolatka | ZSP Wieruszów 
(wieruszow.pl)
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https://zspwier-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/durbas_zspwier_onmicrosoft_com/EUdq67N6ZMRKguGCBPBsjP0BKvEb6C9jTUNGdTprRfQ2Rg?e=bGcvhT
http://zsp.wieruszow.pl/badzmy-swiadomymi-uczestnikami-wirtualnej-rzeczywistosci-prezentacje-filmowe/
http://zsp.wieruszow.pl/mamy-problem-gdy-internet-jest-dominujaca-i-jedyna-czynnoscia-w-zyciu-nastolatka/


Seksting:
https://zspwier-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/durbas_zsp
wier_onmicrosoft_com/EVmOBFQvZeZEke
NsjGi97YEBFnhCVTbL0q2Kr0Yb-
TefLg?e=Z9Imu1

Cyberprzemoc- wirtualna
wywiadówka:

Cyberprzemoc – wirtualna 
wywiadówka dla Rodziców | ZSP 
Wieruszów (wieruszow.pl)
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https://zspwier-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/durbas_zspwier_onmicrosoft_com/EVmOBFQvZeZEkeNsjGi97YEBFnhCVTbL0q2Kr0Yb-TefLg?e=Z9Imu1
http://zsp.wieruszow.pl/cyberprzemoc-wirtualna-wywiadowka-dla-rodzicow/


http://zsp.wieruszow.pl/

osoby-dda-co-kryje-sie-

pod-tym-skrotem/

DDA
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http://zsp.wieruszow.pl/osoby-dda-co-kryje-sie-pod-tym-skrotem/


Jak radzimy sobie ze
zdalnym nauczaniem?

Pedagog szkolny – moja praca w czasie nauki zdalnej | ZSP Wieruszów (wieruszow.pl)

Diagnozowanie nauczania zdalnego w I półroczu 2020/2021 – wyniki ankiet | ZSP 
Wieruszów (wieruszow.pl)

„Staszic biega” – aktywne wychowanie fizyczne – pomimo nauki on-line | ZSP Wieruszów 
(wieruszow.pl)

Dostosowanie metod nauczania na potrzeby nauki zdalnej | ZSP Wieruszów 
(wieruszow.pl)

http://zsp.wieruszow.pl/wzajemnie-zyczliwe-uczestnictwo-w-zajeciach-zdalnych/
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http://zsp.wieruszow.pl/pedagog-szkolny-moja-praca-w-czasie-nauki-zdalnej/
http://zsp.wieruszow.pl/diagnozowanie-nauczania-zdalnego-w-i-polroczu-2020-2021-wyniki-ankiet/
http://zsp.wieruszow.pl/staszic-biega-aktywne-wychowanie-fizyczne-pomimo-nauki-on-line/
http://zsp.wieruszow.pl/dostosowanie-metod-nauczania-na-potrzeby-nauki-zdalnej/
http://zsp.wieruszow.pl/wzajemnie-zyczliwe-uczestnictwo-w-zajeciach-zdalnych/


Zapraszamy
do "Staszica":

Harmonogram naboru uczniów na 
rok 2021/2022 oraz informacje o 
szkole branżowej I stopnia | ZSP 
Wieruszów (wieruszow.pl)

Rekrutacja ZSP Staszic Wieruszów 
(pdf)

Szkoła branżowa I stopnia ZSP 
Staszic Wieruszów (pdf)
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http://zsp.wieruszow.pl/harmonogram-naboru-uczniow-na-rok-2021-2022-oraz-informacje-o-szkole-branzowej-i-stopnia/
http://zsp.wieruszow.pl/wp-content/uploads/2021/03/Rekrutacja-ZSP-Staszic-Wieruszow.pdf
http://zsp.wieruszow.pl/wp-content/uploads/2021/03/szkola-branzowa-I-stopnia-ZSP-Staszic-Wieruszow.pdf


Dostosowanie wymagań

szkolnych

do psychofizycznych

możliwości ucznia:

Słów kilka o opiniach 

i orzeczeniach Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej – w 

naszej szkole | ZSP Wieruszów 

(wieruszow.pl)
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http://zsp.wieruszow.pl/slow-kilka-o-opiniach-i-orzeczeniach-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-naszej-szkole/
http://zsp.wieruszow.pl/slow-kilka-o-opiniach-i-orzeczeniach-poradni-psychologiczno-pedagogicznej-w-naszej-szkole/


Ale fajnie :)

Podsumowanie pierwszego semestru 2020/2021 | 
ZSP Wieruszów (wieruszow.pl)

http://zsp.wieruszow.pl/pawel-ciupek-i-
damian-luszkiewicz-stypendystami-prezesa-
rady-ministrow/

http://zsp.wieruszow.pl/wyniki-staszica-w-rankingu-
ogolnopolskim-portalu-oswiatowegoperspektywy-
mamy-srebrna-tarcze/
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http://zsp.wieruszow.pl/podsumowanie-pierwszego-semestru-2020-2021/
http://zsp.wieruszow.pl/pawel-ciupek-i-damian-luszkiewicz-stypendystami-prezesa-rady-ministrow/
http://zsp.wieruszow.pl/wyniki-staszica-w-rankingu-ogolnopolskim-portalu-oswiatowegoperspektywy-mamy-srebrna-tarcze/


Honorowe Krwiodawstwo 
w czasie pandemii...

http://zsp.wieruszow.pl/w-
piatek-piatego-lutego-dzien-
wampira-w-wieruszowie/

http://zsp.wieruszow.pl/akcja-
honorowego-oddawania-krwi-
4-grudnia-2020/

:)
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http://zsp.wieruszow.pl/w-piatek-piatego-lutego-dzien-wampira-w-wieruszowie/
http://zsp.wieruszow.pl/akcja-honorowego-oddawania-krwi-4-grudnia-2020/


Pomóżmy osobom
starszym w czasie pandemii...

http://zsp.wieruszow.pl/dzien-babci-
21-stycznia-i-dzien-dziadka-22-
stycznia-pomozcie-im-w-rejestracji-
na-szczepienia-przeciw-covid-19/

http://zsp.wieruszow.pl/pomoz-
starszym-osobom/
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http://zsp.wieruszow.pl/dzien-babci-21-stycznia-i-dzien-dziadka-22-stycznia-pomozcie-im-w-rejestracji-na-szczepienia-przeciw-covid-19/
http://zsp.wieruszow.pl/pomoz-starszym-osobom/


http://zsp.wieruszow.pl/ase
rtywnosc-mozna-sie-jej-
nauczyc/

http://zsp.wieruszow.pl/m
oje-dobre-mysli-maja-moc/

http://zsp.wieruszow.pl/kilka
-slow-na-koniec-2020-roku/
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http://zsp.wieruszow.pl/asertywnosc-mozna-sie-jej-nauczyc/
http://zsp.wieruszow.pl/moje-dobre-mysli-maja-moc/
http://zsp.wieruszow.pl/kilka-slow-na-koniec-2020-roku/


http://zsp.wieruszow.pl/walenty
nka-dla-jarka-13-02-2021-
ruszamy-w-miasto-po-ciasto/

http://zsp.wieruszow.pl/e-
skarbonka-wosp-pomagajmy/
http://zsp.wieruszow.pl/29-final-
wielkiej-orkiestry-swiatecznej-
pomocy-zapraszamy-do-
dzialania/

Wspieramy :)
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http://zsp.wieruszow.pl/walentynka-dla-jarka-13-02-2021-ruszamy-w-miasto-po-ciasto/
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Zdrową/zdrowym być:

http://zsp.wieruszow.pl/przede-wszystkim-zdrowie-i-zycie-
morsowanie-bez-brawury/

http://zsp.wieruszow.pl/ty-decydujesz-czy-zachorujesz-badz-
dobra-dobry-dla-swojego-ciala/

http://zsp.wieruszow.pl/transplantacja-to-kierowanie-sie-w-
swym-postepowaniu-dobrem-innych-gotowosc-do-poswiecen/

http://zsp.wieruszow.pl/14-listopada-swiatowy-dzien-cukrzycy/

http://zsp.wieruszow.pl/wazna-rozmowa-z-mama-
przeprowadz-ja-dzis/
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http://zsp.wieruszow.pl/przede-wszystkim-zdrowie-i-zycie-morsowanie-bez-brawury/
http://zsp.wieruszow.pl/ty-decydujesz-czy-zachorujesz-badz-dobra-dobry-dla-swojego-ciala/
http://zsp.wieruszow.pl/transplantacja-to-kierowanie-sie-w-swym-postepowaniu-dobrem-innych-gotowosc-do-poswiecen/
http://zsp.wieruszow.pl/14-listopada-swiatowy-dzien-cukrzycy/
http://zsp.wieruszow.pl/wazna-rozmowa-z-mama-przeprowadz-ja-dzis/


http://zsp.wieruszow.pl/brawo-lekkoatleci/
http://zsp.wieruszow.pl/na-naszych-oczach-rosnie-talent-lekkoatletyczny-

jakub-szczepaniak/

Fotografowanie mistrza – ale frajda :)
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