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W trosce o nasze dzieci zwracamy się Do Pana Dyrektora z wnioskiem o zatrudnienie psychologa szkolnego 
dla uczniów Zespołu Szkolnego w Stanisławowie. 

Bardzo wielu-uczniów z naszej szkoły ma problem w uczeniu się, organizowaniu czasu pracy i godzenia go 
ze swoim hobby, trudności w relacjach z rówieśnikami, brak motywacji, przeżywana złość, frustracja oraz 
stres. Tematy najbardziej powszechne dla każdego dziecka i nastolatka. 

Spora grupa uczniów ma orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w których to zapisy wskazują 
na potrzebną pomoc psychologa. 

My rodzice staramy się pogodzić pracę zawodową i pracę wychowawczą w domu. Doba jednak wciąż nie 
daje się wydłużyć. Psycholog ma pomóc młodemu człowiekowi wejść w dorosłe życie. Uporać się z wyzwa
niami i trudnościami, które są przed nimi. 

Uważamy, że w szkole psycholog jest niezbędny, powinien pomagać dzieciom i młodzieży w uporaniu się 
z dojrzewaniem, dorastaniem, stawaniem się człowiekiem myślącym samodzielnie i w zgodzie z własnymi 
wartościami oraz z poszanowaniem wartości innych osób. 

Jego pomoc będzie nieoceniona, w świecie, który rozwija się i zmienia w zastraszającym tempie. 
Nauczyciele chcąc zrealizować program przekazują uczniom dużą ilością materiału, często przekraczającą 
ich możliwości oraz nie mają czasu na zgłębianie problemów dziecka. 

Wykwalifikowany psycholog, ma za zadanie pomóc inaczej spojrzeć na omawiany temat, ma czas na roz
mowę właśnie o tych tematach, które są równie ważne jak sam proces uczenia. 

Są też sprawy wykraczające poza wspomniane trudności, do których nauczyciel nie jest przygotowany. 

W życiu dojrzewającego dziecka pojawiają się czasem bardzo poważne problemy. Niekiedy trzeba porozma
wiać z uczniem o jego problemach rodzinnych (często bardzo skomplikowanych, wielowątkowych, wymaga
jących delikatności, wyczucia i wprawy), o depresji i wiążących się z nią zachowaniach ryzykownych lub 
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myślach samobójczych, o uzależnieniach lub zaburzeniach, które trzeba odróżniać od zachowań prawidło

wych, ale wynikających z przejściowych trudności będących reakcją obronną. 

Sama rozmowa i porada nie wystarczy, tu trzeba poprowadzić, podpowiedzieć w taki sposób, aby dana oso
ba miała poczucie, że jest autorem tych wyborów. 

Właśnie dlatego zwracamy się z prośbą o zatrudnienie w szkole psychologa, który ma lepszą możliwość na
wiązania relacji, chociażby z powodu dostępności czasu, i szybszego reagowania na sytuację trudną. 

Bardzo prosimy o ustosunkowanie się do naszej prośby. 

Rodzice popierający petycję dzieci uczących się w Zespole Szkół Podstawowych w Stanisławowie . 


