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I. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i 

młodzieży 

1. Diagnozowanie poziomu agresji i przemocy w szkole

2. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocowym

3. Profilaktyka agresji i przemocy: warsztaty dla uczniów klas I-VI

4. Pedagogizacja rodziców
II. Prowadzenie badań i działań 

diagnostycznych dotyczących 

poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych.

1. Prowadzenie obserwacji, rozmów,  szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z 

sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi.

2. Przeprowadzenie badań w kierunku ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się - analiza 

wyników, opracowanie wniosków;

 klasa I - październik;

3. Prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych w klasach I.

4. Prowadzenie badań socjometrycznych i innych badań w diagnostycznych (w porozumieniu z wychowawcami 

klas).

5. Prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na temat sytuacji poszczególnych uczniów - aktualizacja wiedzy w

tym zakresie.

7. Pomoc nauczycielom w rozpoznawaniu właściwości intelektualnych uczniów, wskazywanie na 

charakterystyczne cechy poszczególnych grup wiekowych. 

8. Pomoc nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz analizie 



dokumentacji ucznia.

9. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-

pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, 

lekarzami, w zakresie specjalistycznej diagnozy. 

10. Postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczno-wychowawcze do poradni

psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie lub współpraca w 

przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi wątpliwości co do zasadności 

specjalistycznej diagnozy).

III. Wspieranie mocnych stron uczniów, 
realizacja różnych form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w 
środowisku szkolnym i pozaszkolnym 
poszczególnych uczniów ze szczególnym 
uwzględnieniem wspierania rozwoju dzieci
najmłodszych w związku z obniżeniem 
wieku realizacji obowiązku szkolnego.
Minimalizowanie skutków zaburzeń 
rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom 
zachowania

1. Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia.

2. Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb

psychofizycznych i edukacyjnych dziecka.

3. Postulowanie zajęć specjalistycznych w tym: dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych.

4. Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów przejawiających trudności 

przystosowawcze oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania z nimi.

5. Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności wychowawcze. 

6. Projektowanie i monitorowanie działań interwencyjnych podejmowanych w stosunku do uczniów (np. 

kontrakt).

7. Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych wobec ich dziecka działań.

8. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-

pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, 

lekarzami, w zakresie metod i form pomocy udzielanej uczniom.

9. Planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno-wychowawczych, które 

umożliwiłyby uczniowi osiągnięcie nawet niewielkiego sukcesu.



10. Postulowanie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia ucznia 

11. Praca w zespołach powołanych w celu pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych - pomoc w 

tworzeniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

IV. Podejmowanie działań mediacyjnych i 
interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych.

1. Pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego porozumienia w 

spornych kwestiach (rola osoby neutralnej i bezstronnej).

2. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych niedostosowaniem i opracowywanie wniosków do sądów rodzinnych

i nieletnich. 

3. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie wniosków do sądów 

rodzinnych i nieletnich.

V. Wspieranie rodziców i nauczycieli w 

rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijanie ich umiejętności 

wychowawczych, szczególne w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

1. Udzielanie porad rodzicom w sprawach trudności wychowawczych, pomoc w rozwiązywaniu sytuacji 

konfliktowych z dziećmi.

2. Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się problemów.

3. Poradnictwo wychowawcze mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich postaw 

wychowawczych wobec dzieci. Słuchanie o pojawiających się trudnościach, radzenie, jakie działania można 

podjąć - w tym tłumaczenie ograniczeń, jakie należy postawić dziecku.

4. Udzielanie rodzicowi informacji w zakresie ochrony prawnej jego i dzieci w sytuacjach zaniedbań, przemocy 

ze strony współmałżonka.

5. Udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach na rzecz pomocy rodzinie.

6. Pośredniczenie w kontaktach rodzica z tymi instytucjami, w tym pomoc w wypełnieniu formalności 

związanych ze skorzystaniem z ich usług.

7. Przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek, prelekcji, warsztatów.

8. Pedagogizacja rodziców i uczniów w celu profilaktyki uzależnień. Prowadzenie działalności informacyjnej 

dotyczącej środków odurzających oraz mechanizmów uzależnienia.



VI. Udzielanie uczniom porad i konsultacji. 1. Rozmowy z uczniami, w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych postaw, przekonań, atrybucji,

oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie, a także wpływu ich zachowania na 

otoczenie

2. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

3. Porady dotyczące rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych; porady i pomoc w 

radzeniu sobie z trudnościami związanymi z kontaktami rówieśniczymi w tym, presją negatywnych wzorców.

4. Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami.

5. Porady na temat sposobów efektywnego uczenia się.
VII. Działania dodatkowe 1. Opracowanie i przedstawianie radzie pedagogicznej sprawozdań z analizy sytuacji wychowawczej, 

opiekuńczej i dydaktycznej szkoły (na podstawie badań diagnostycznych przeprowadzanych wśród wszystkich

uczniów i ich rodziców).

2. Współpraca z dyrekcją w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania programu wychowawczego 

szkoły, programu profilaktyki, innych planów i programów związanych z wychowaniem, rozwojem 

osobowym uczniów i poprawianiem jakości pracy szkoły.

3. Prowadzenie zajęc logopedycznych dla klas I-VI

4. Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

5. Praca w Zespole ds. Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.

6. Praca w Zespole ds. Promocji Szkoły.
VIII. Współpraca z instytucjami 1. GOPS;

2. Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

3. Kuratorzy rodzinni;

4. Sąd rodzinny;

5. Wydział Policji ds. Nieletnich, Patologii i Profilaktyki;

6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna;



7. Inne.
IX. Organizacja pracy własnej 1. Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem szkolnym, w 

rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

2. Zapewnienie uczniom i rodzicom możliwości kontaktowania się: udział w dniach otwartych i zebraniach

3. Prowadzenie dokumentacji:

o dziennik pracy;

o notatki ze spotkań (rozmów) z uczniami, rodzicami i nauczycielami;

o wyniki prowadzonych badań diagnostycznych;

o indywidualne teczki dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

o dokumentacja związana z korespondencją z różnymi instytucjami. 

4. Przedkładanie dyrektorowi szkoły semestralnych sprawozdań z podejmowanych działań wraz z wnioskami do 

dalszej pracy.
X. Doskonalenie zawodowe 1. Spotkania pedagogów szkolnych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2. Szkolenia specjalistyczne w zakresie logopedii

3. Inne wg potrzeb

Plan pracy ma charakter otwarty i w ciągu roku szkolnego (w zależności od potrzeb) może ulec zmianie.
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mgr Monika Słowińska


