
West Lothian Usługi w zakresie 

psychologii  szkolnej 
 

Kim jesteśmy? 
 

Psychologowie szkolni stosują psychologię w celu poprawy samopoczucia i 

edukacji młodych ludzi. Pracujemy głównie poprzez szkoły i przedszkola. 

Standardy zawodowe psychologów szkolnych są określone przez Brytyjskie 

Stowarzyszenie Psychologów oraz Radę zawodów medycznych i zdrowotnych 

 

Doradztwo i konsultacje 
 

Jeśli rodzic/opiekun, dziecko/młoda osoba lub inny 

pracownik zawodowy związany z dzieckiem, jest 

zaniepokojony nauką i/lub dobrym 

samopoczuciem dziecka, pierwszym krokiem jest 

porozmawianie ze szkołą lub przedszkolem.  

Szkoła może chcieć porozmawiać ze szkolnym 

psychologiem, aby uzyskać pewne porady na 

temat udzielenia możliwej pomocy.  

Rodzice/opiekunowie* będą zawsze proszeni o 

wyrażenie zgody na tę dyskusję. 

Często ta rozmowa pomaga dostarczyć pomysły w 

celu poprawy sytuacji i będzie to udostępniane 

rodzicom/ 
 

Ocena 
 

Jeśli szkoła i władze lokalne będą rozważać 

potrzeby dziecka poprzez formalne procesy oceny 

(np. w kluczowych punktach przejściowych), w 

skład zespołu zostanie zaangażowany psycholog 

szkolny, który dostarczy informacje do oceny. 

Rodzice/opiekunowie* będą w pełni 

zaangażowani w ten proces. 

 

opiekunowie* w szkole. Na tym etapie, psycholog 

szkolny nie spotka się z rodzicami/opiekunami lub 

dziećmi. 

Jeśli po zastosowaniu nowych metod pomocy, 

problemy będą nadal występować, pomocne może 

okazać się zorganizowanie w szkole spotkania z 

rodzicami/opiekunami* w celu bardziej 

szczegółowego omówienia zagadnień. Na tym 

spotkaniu zostaną uzgodnione działania. Na tym 

etapie psycholog szkolny nie spotka się z dziećmi 

indywidualnie. 

 
 
 
 
 
 
Usługa psychologii szkolnej działa również jako 

część zespołu wspierającego dzieci i młodzież 

objętych opieką instytucjonalną. 

Więcej informacji na temat ocen psychologii 

szkolnej w Szkocji można znaleźć na naszej 

stronie internetowej (patrz poniżej) lub klikając 

tutaj. 

* młodzi ludzie w wieku 12 lat i powyżej, którzy są w stanie, muszą również wyrazić zgodę na udział w pracach usług psycholog ii 
szkolnej. Powinny oni zostać włączeni do spotkań na ich temat i powinni mieć kopie istotnych informacji.  
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Więcej informacji na temat naszej usługi, w tym naszego oświadczenia 

dotyczącego ogólnych przepisów o ochronie danych (RODO)(GDPR), 

można znaleźć na naszej stronie internetowej: 

www.westlothian.gov.uk/EducationPsychologyService 
 

Informacje na temat dodatkowych potrzeb w zakresie pomocy można znaleźć na stronie internetowej: 
enquire.org.uk 

https://www.westlothian.gov.uk/media/5772/ASPEP-Position-Paper---Educational-Psychology-Assessment-in-Scotland-2014/pdf/ASPEP-SDEP_Assessment_Position_Paper.pdf
https://www.westlothian.gov.uk/EducationPsychologyService
https://enquire.org.uk/

