Соціальний педагог: Навроцька Оксана Сергіївна
Графік роботи
Понеділок
з 10:00 год
14:00 год
Вівторок
з 12:00 год
16:00 год
Середа
з 10:00 год
14:00 год
Четвер
Методичний день
П’ятниця
з 12:00 год
16:00 год
Інформація для учнів:
У яких випадках звертатися до соціального педагога?
- Якщо у Твоїй родині є проблеми, які Тебе постійно турбують, заважають
нормально вчитися та відчувати себе щасливим.
- Якщо хтось примушує Тебе до вчинків, що суперечать нормам моралі,
пригнічують Твою гідність, а Ти не знаєш як себе поводити у такій ситуації.
- Якщо Ти відчуваєш, що Тобі потрібна допомога лікаря або юриста, проте не
наважуєшся звертатися до батьків.
- І просто коли Тобі здається, що всі інші відвернулися від Тебе і ніхто тебе
вже не зрозуміє...
Інформація для батьків:
Соціальний педагог – це педагогічний працівник, основна мета роботи
якого полягає у забезпеченні соціально-правового захисту учнів школи та
попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та
розвиток особистості дитини. У школі він є громадським інспектором з
охорони дитинства.
Соціальний педагог навчального закладу:
- вивчає та оцінює особливості діяльності і розвитку учнів,
мікроколективу (класу чи групи), шкільного колективу в цілому; досліджує
спрямованість впливу мікросередовища, особливостей сім’ї та сімейного
виховання, позитивного виховного потенціалу соціального середовища та
джерела негативного впливу на учнів;
- прогнозує на основі спостережень та досліджень посилення негативних
чи позитивних сторін соціальної ситуації, що впливає на розвиток
особистості учня чи групи; прогнозує результати навчально-виховного
процесу з урахуванням найважливіших факторів становлення особистості;
- дає рекомендації учням, батькам або особам, які їх замінюють,
вчителям, викладачам та іншим особам з питань соціальної педагогіки; надає
необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу учням, які
потребують піклування чи перебувають у складних життєвих обставинах;
- сприяє захисту прав учнів, представляє їхні інтереси у службі у справах
дітей, у правоохоронних та судових органах;
- бере участь у формуванні навичок дотримання норм та правил
поведінки, ведення здорового способу життя, сприяє попередженню
негативних явищ серед учнів;

- надає соціальні послуги, спрямовані на задоволення соціальних потреб
учнів; здійснює соціально-педагогічний супровід навчально-виховного
процесу, соціально-педагогічний патронаж соціально незахищених категорій
учнів; сприяє соціальному і професійному визначенню особистості, дбає про
професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді.
Соціальний педагог покликаний попередити проблему, своєчасно
виявити та усунути причини, які сприяють її виникненню, забезпечити
превентивну профілактику різноманітних негативних явищ (морального,
фізичного, соціального характеру), відхилень у поведінці людей, їх
спілкуванні і, таким чином, оздоровити оточуюче їх мікросередовище. Тому
він повинен відігравати різноманітні соціальні ролі і змінювати їх у
практичній діяльності в залежності від ситуації і характеру проблеми, що
вирішується. Це можуть бути ролі:
Функції соціального педагога у школі:
- участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм
поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої
злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого
виховання молоді;
- просвітницька робота з батьками або особами, що їх замінюють
(індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);
- консультування батьків, вчителів з питань захисту прав дітей,
запобігання та подолання протиправної поведінки учнів;
- здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми
потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою
попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм
домашнього насильства над дітьми;
- брати участь в організації безкоштовного харчування учнів з
малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;
- допомога у виявленні творчих нахилів, розкритті здібностей дітей та
підлітків, сприяння участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській
діяльності;
- посередництво між школою, сім'єю, державними установами щодо
захисту прав дітей та громадськістю, участь в організації їх взаємодії з метою
створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

- Посередника між дітьми і дорослими, між сім’єю і державними
службами, організаціями і закладами, які повинні піклуватися про духовне,
фізичне і психічне здоров’я дітей та підлітків;
Адвоката: захисника інтересів, законних прав людини та її сім’ї;
забезпечує соціальну справедливість, намагаючись допомогти людям
реалізувати свої здібності, дати можливість використати свої знання та
навики;
Учасника спільної діяльності дітей, підлітків і дорослих та
одночасно організатора цієї діяльності (робота соціального педагога
спрямована на спонукання людини до дії, ініціативи, творчості);
Помічника своїм клієнтам у вирішенні їх проблем, допомагати
людям розширити їх компетенцію і розвинути здібність самим вирішувати
свої проблеми;
Наставника сім’ї, дітей, молоді, оточуючих їх людей (соціальний
педагог «супроводжує» сім’ю, турбується про її здоров’я, моральні,
загальнолюдські цінності, про своєчасне вирішення проблем, що виникають);
Конфліктолога, допомагає попереджувати і вирішувати конфліктні
ситуації своїх клієнтів;
Аніматора, спонукає людину до дії, сприяючи встановленню
взаємовигідної взаємодії між особистістю і суспільством;

Експерта в постановці соціального діагнозу і визначенні методів
компетентного втручання, соціальної роботи з конкретним клієнтом;
Суспільного діяча, підтримуючи, розвиваючи та очолюючи
соціальні ініціативи громадян, спрямовані на оздоровлення оточуючого
середовища.
Функції соціального педагога у школі:
- участь у виховній роботі з питань профілактики появи негативних форм
поведінки у неповнолітніх (паління, алкоголізму, наркоманії; дитячої
злочинності тощо), пропаганди здорового способу життя, статевого
виховання молоді;
- просвітницька робота з батьками або особами, що їх замінюють
(індивідуальні бесіди, виступи на батьківських зборах);
- консультування батьків, вчителів з питань захисту прав дітей,
запобігання та подолання протиправної поведінки учнів;
- здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми
потребами, дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей з метою
попередження безпритульності, бездоглядності та випадків усіх форм
домашнього насильства над дітьми;
- брати участь в організації безкоштовного харчування учнів з
малозабезпечених родин та учнів інших пільгових категорій;
- допомога у виявленні творчих нахилів, розкритті здібностей дітей та
підлітків, сприяння участі учнів у суспільно-корисній, волонтерській
діяльності;
- посередництво між школою, сім'єю, державними установами щодо
захисту прав дітей та громадськістю, участь в організації їх взаємодії з метою
створення умов для нормального розвитку дітей і підлітків.

