Plan pracy pedagoga Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Majdanie Nepryskim
Rok szkolny 2021/2022
Plan pracy pedagoga szkolnego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i
udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach oraz na podstawie art. 47 ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 prawa oświatowego.

Motto : Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się
urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta. Jan Paweł II.

Zadania główne pedagoga:
I.

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów w tym ich
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
problemów wychowawczych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

1. Pomoc nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii z poradni Psychologicznopedagogicznej oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia.
2. Udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i
dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
3. Diagnozy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
4. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych.
5. Rozwiązywanie pojawiających się w szkole problemów opiekuńczo-wychowawczych.
6. Profilaktyka różnych uzależnień.
7. Dbanie o prawidłowe realizowanie obowiązku szkolnego przez uczniów.
8. Konsultowanie indywidualnych przypadków w razie potrzeby ze specjalistami z
zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych poradni
specjalistycznych.
9. Kierowanie uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczno wychowawcze do poradni Psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni
specjalistycznych.
10. Poradnictwo pedagogiczne kierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców w
zależności od zaistniałych potrzeb.
11. Obserwacja pedagogiczna pozwalająca prawidłowo rozpoznawać i oceniać kondycję
psychiczną uczniów co jest gwarantem udzielania sensownej i skutecznej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
II.

Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiazywania
problemów wychowawczych i wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.

1. Prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów również w środowisku szczególnie w
kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową uczniów i ich

2.

3.

4.

5.

III.

rodzin, sposobem spędzania wolnego czasu, sytuacjami kryzysowymi lub
traumatycznymi.
Prowadzenie obserwacji w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych
niedostosowaniem społecznym ( z uwagi na wzrastającą liczbę rodzin niepełnych i
niewydolnych wychowawczo).
Wszechstronne wspomaganie rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej
sytuacji, kondycji psychicznej oraz ewentualnych problemów edukacyjnych i
zagrożeń uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w szkole jak i poza nią.
Wymiana spostrzeżeń i obserwacji z nauczycielami dotyczących funkcjonowania
uczniów na terenie szkoły jak i poza nią oraz stopnia prawidłowości realizowania
przez nich obowiązku szkolnego.
Współpraca z instytucjami, których zadania statutowe są podobne lub zbieżne z
zadaniami i statutem szkoły oraz mogących udzielić wsparcia i pomocy szkole w celu
zapewnienia wszechstronnego i prawidłowego rozwoju psychofizycznego ucznia.
Profilaktyka i minimalizowanie
nieprawidłowych zachowań ucznia.

skutków

zaburzeń

rozwojowych

i

1. Profilaktyka uzależnień poprzez prowadzenie rozmów i pogadanek z zakresu
zapobiegnia uzależnieniem od różnych środków psychoaktywnych oraz mediów.
2. Promowanie zdrowego stylu życia w tym poradnictwo pedagogiczne kierowane do
rodzica i ucznia.
3. Diagnozowanie różnych niepowodzeń szkolnych.
4. Monitorowanie systematycznego realizowania obowiązku szkolnego.
5. Gromadzenie informacji na temat środowiska wychowawczego uczniów ( rozmowy i
analiza dokumentów).
6. Otaczanie opieką uczniów wymagających szczególnego wsparcia ( uczniowie z
opiniami i orzeczeniami).
7. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych ( prowadzenie mediacji)
oraz w miarę możliwości przeciwdziałanie i zapobieganie przemocy doświadczanej
przez dziecko ze strony dorosłych i rówieśników.
8. Podpisywanie kontraktów z uczniami w obecności rodziców w celu wsparcia i
pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji szkolnych oraz rozwiązywaniu problemów
wychowawczych .
9. Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia poprzez
rozpoznawanie predyspozycji zawodowych oraz rozbudzanie w uczniu chęci
posiadania pasji, hobby, rozwijaniu i pogłębianiu własnych zainteresowań.
10. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z zaleceniami zawartymi
w opiniach, orzeczeniach oraz wynikających z innych dokumentów dotyczących
uczniów.
IV.

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb i problemów wychowawczych oraz monitorowanie
postępu tych działań.

1. Czuwanie nad prawidłowością i ciągłością prowadzonych zajęć specjalistycznych na
terenie szkoły w tym korekcyjno – kompensacyjnych, dydaktyczno –
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V.

wyrównawczych, logopedycznych , emocjonalno-społecznych, rewalidacyjnymi i
innych zgodnie z kompetencjami i potrzebami.
Prowadzenie rozmów indywidualnych z uczniami przejawiającymi trudności
wychowawcze ale również z tymi szczególnie uzdolnionymi.
Monitorowanie i projektowanie działań interwencyjnych podejmowanych w celu
zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania uczniów na terenie szkoły.
Występowanie z propozycją udzielania uczniom pomocy w formie indywidualnego
toku nauczania jak również postulowanie o orzeczenie indywidualnego nauczania w
związku z głębokimi dysfunkcjami ucznia.
Organizowanie prelekcji dla uczniów i rodziców w zakresie :
• wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole i poza nią,
• zapobiegania uzależnieniom wszelkiego rodzaju,
• propagowania zdrowego i higienicznego stylu życia,
• przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapobiegania przykrym i
niebezpiecznym jej konsekwencjom.
• pedagogizacja rodziców zapewniająca i wzmacniająca prezentowane przez
nich prawidłowe postawy wychowawcze.
Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów ,
trudności dnia codziennego występujących w życiu dzieci i młodzieży

1. Prowadzenie i organizowanie rozmów i pogadanek w następującym zakresie;
• promocja zdrowego i higienicznego stylu życia,
• uczenie sposobu radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach
szkolnych i życiowych,
• ukazanie alternatywy w stosunku do zachowań ryzykownych i problemowych,
• odpowiedzialność i kultura poruszania się w Internecie i na różnych portalach
społecznościowych,
• prawidłowa hierarchia wartości oraz umiejętność poszukiwania prawdziwych
autorytetów życiowych,
• zapobieganie uzależnieniom od tytoniu, alkoholu, leków, dopalaczy,
narkotyków, mediów i innych substancji psychoaktywnych,
• zapobieganie przemocy w rodzinie i środowisku rówieśniczym.
2. Działanie w zespołach interdyscyplinarnych o charakterze pomocowym.
3. Opiniowanie spraw uczniów dotkniętych przemocą domową i opracowywanie
wniosków do sądu rodzinnego w tym wszczynanie procedury niebieskiej karty.
4. Postulowanie objęcia opieką prawną uczniów wychowujących się w środowiskach
patologicznych lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
VI.

Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnorodnych form pomocy w środowisku
szkolnych i pozaszkolnym uczniów.

1. Rozmowy z uczniami w celu umożliwienia im głębszego zrozumienia własnych
postaw, przekonań, oczekiwań oraz wartości, wpływu innych ludzi na ich zachowanie
a także wpływu ich zachowania na otoczenie.

2. Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć i problemów psychicznych, które powstają
na tle niepowodzeń szkolnych, sytuacji rodzinnej oraz innych problemów i trudności
dnia codziennego.
3. Planowanie i występowanie z propozycją organizowania takich sytuacji dydaktyczno
– wychowawczych, które umożliwiły by uczniowi osiągnięcie niewielkiego nawet
sukcesu czy poprawy kondycji psychicznej.
4. Porady na temat sposobów efektywnego uczenia się oraz sensownego i prawidłowego
planowania swojej pracy i czasu wolnego
5. Konsultowanie indywidualnych przypadków ze specjalistami z zewnątrz w tym z
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych.
6. Czuwanie nad prawidłową i systematyczną realizacją obowiązku szkolnego przez
uczniów .
VII.

Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych.

1. Pomoc stronom w dobrowolnym osiągnięciu ich własnego, wzajemnie akceptowanego
porozumienia w spornych kwestiach.
2. Udzielanie porad w zakresie rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie.
3. Udzielanie uczniom porad i pomocy w radzeniu sobie z trudnościami związanymi z
kontaktami rówieśniczymi w tym presja negatywnych wzorców.
4. Udzielania porad w zakresie rozwiązywania trudności powstających na tle konfliktów
rodzinnych.
5. Pomoc w rozwiazywaniu różnego rodzaju konfliktów z nauczycielami.
6. Dbałość o godne traktowanie ucznia oraz poszanowanie jego praw i prawidłowe
egzekwowanie od ucznia wypełniania obowiązku szkolnego.
7. Udzielanie wsparcia i pomocy w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami
oraz osobami dorosłymi.
Pomoc pedagoga kierowana do rodziców w tej kwestii:
•

•
•
•
•

udzielanie porad i konsultacji rodzicom w sprawach trudności i problemów
wychowawczych, pomoc w rozwiazywaniu sytuacji konfliktowych z dziećmi w tym
przestępczość nieletnich i jej prawne konsekwencje oraz zagrożenia wynikające z
uzależnienia dzieci i młodzieży od narkotyków, leków, dopalaczy, Internetu tj.
komunikatory, fora, platformy, gry komputerowe i innych substancji
psychoaktywnych
przełamywanie uczucia beznadziejności, osamotnienia, bezradności i niepewności w
związku z przeżywanymi trudnościami,
konsultacje mające na celu modyfikowanie sposobu postępowania rodziców oraz ich
postaw wychowawczych wobec dzieci,
udzielanie informacji w zakresie ochrony prawnej dzieci w sytuacji zaniedbań i
przemocy ze strony rodziców,
udzielanie informacji o funkcjonujących organizacjach i instytucjach działających na
rzecz pomocy rodzinie w tym pomoc w wypełnianiu formalności związanych z
możliwością skorzystania z ich pomocy i wsparcia.

VIII. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

rozwijaniu

1. Udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów ( obserwacja,
diagnoza, ankiety, kwestionariusze).
2. Postulowanie zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia ucznia (np. w
zakresie rozwijania wielorakich talentów, uzdolnień, twórczego myślenia itp.)
3. Prowadzenie pogadanek i prelekcji na temat możliwości rozwijania własnych
zainteresowań ( samorealizacja), talentów, uzdolnień.

IX.

Wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej uczniom naszej szkoły.

1. Organizowanie pogadanek, prelekcji i rozmów na tematy związane z
profilaktyką, opieką i wychowaniem ucznia.
2. Pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej i
profilaktycznej.
3. Wspomaganie merytoryczne nauczycieli w pełnionych przez nich rolach
wychowawczych.
4. Zwracanie szczególnej uwagi na kwestię sprawiedliwego i etycznego
traktowania uczniów przez nauczycieli .
5. Udzielanie porad (współpraca) w zakresie rozwiązywania sytuacji
konfliktowych w klasie, jak również konfliktów wychowawca-rodzic.
6. Udzielanie porad i wskazywanie sposobów postepowania z uczniem mającym
problemy wychowawcze zarówno w szkole jak i środowisku rodzinnym.
7. Współpraca z dyrekcją w zakresie tworzenia (modyfikowania) i realizowania
programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły, innych planów i
programów związanych z wychowaniem, rozwojem osobowym uczniów oraz
poprawianiem jakości pracy i funkcjonowania szkoły.
8. Wspomaganie rodziców we wszystkich działaniach związanych ze staraniem
się o pomoc z różnych instytucji (pomoc w pisaniu podań, kompletowanie
dokumentacji, informowanie o przepisach regulujących udzielanie pomocy).
9. Motywowanie i wspieranie rodziców do prawidłowej współpracy ze szkołą.
10. Ponadto prowadzenie wszelkich działań mających na celu w szczególności
wspieranie rodziców, nauczycieli i uczniów w celu uzyskania zamierzonych,
zaplanowanych i pozytywnych efektów udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej świadczonych na terenie szkoły.

X.

Zadania dodatkowe.

1. Informowanie dyrektora, wychowawców i nauczycieli o spostrzeżeniach
pedagoga wynikających z obserwacji i przeprowadzonych analiz w związku z
problemami i trudnościami wychowawczymi, które mają miejsce na terenie
szkoły i poza nią.
2. Wskazywanie możliwości i sposobów oddziaływań wychowawczych
kierowanych do uczniów, przez nauczycieli i pracowników szkoły dokonanych
w oparciu o wiedzę i doświadczenie zawodowe pedagoga.
3. Koordynowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla
uczniów świadczonej na terenie szkoły.
4. Promowanie szkoły: dzielenie się doświadczeniami i wiedzą z nauczycielami
innych szkół, ponadto z uczniami i rodzicami naszej szkoły.
5. Pedagog szkolny podczas nieobecności nauczycieli i wychowawców pełni
zastępstwo zgodnie z jego kwalifikacjami i kompetencjami, ponadto
monitoruje różne pomieszczenia w szkole( szatnia, łazienki, korytarze) oraz w
innych pomieszczeniach szkolnych podczas przerw w celu zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom oraz możliwości obserwacji a później diagnozy
zachowań nieprawidłowych ,aby wypracować najlepsze metody i sposoby
przeciwdziałania i zapobiegania zagrożeniom na jakie mogą być narażeni
uczniowie.
6. Czynne uczestnictwo we wszelkiego rodzaju imprezach okolicznościowych,
wydarzeniach na terenie szkoły i poza nią, akademiach, apelach, zawodach
sportowych, konkursach, jak również podczas różnego rodzaju wycieczek i
imprezach plenerowych.
7. Pomoc i wsparcie rodzicom, uczniom i nauczycielom w trudnościach życia
codziennego i związanym z tym stresem w związku z funkcjonowaniem na
terenie szkoły i poza nią w dobie pandemii.
8. Działania ukierunkowane na minimalizowanie zagrożeń w związku z
panującym koronawirusem oraz edukowanie w celu wypracowania
prawidłowego modelu prowadzenia zdrowego i higienicznego trybu życia
przez całą społeczność szkoły.
9. Prowadzenie zajęć z uczniami klas siódmych i ósmych w ramach doradztwa
zawodowego, opisanych i scharakteryzowanych w opracowanym programie
zawierającym cele i zadania z zakresu doradztwa zawodowego.
10. Udział w Programie Wsparcia z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej.

