
L.p ZADANIA FORMY REALIZACJI 
OSOBY 

WSPÓŁPRACUJĄCE 
TERMIN 

1. Organizacja pracy 

 Udział w posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej. 

 Prowadzenie dokumentacji pracy. 

 Gromadzenie i uzupełnianie materiałów 

pomocniczych w pracy z dziećmi. 

- 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

cały rok szkolny 

 

2 Zadania 

ogólnowychowawcze 

 Prowadzenie obserwacji, rozmów oraz 

zbieranie informacji ze środowiska 

lokalnego, instytucji wspomagających 

rozwój i wychowanie uczniów; 

 Planowanie sytuacji dydaktyczno-

wychowawczych umożliwiających 

uczniowi osiągnięcie sukcesu; 

 Proponowanie lub prowadzenie zajęć 

rozwijających predyspozycje i uzdolnienia 

ucznia. 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

pedagog szkolny 

 

dyrekcja 

cały rok szkolny 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

     cały rok szkolny 
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    3. 

 

Indywidualna pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna 

 Przeprowadzanie rozmów indywidualnych 

z uczniami przejawiającymi trudności 

szkolne; 

 Projektowanie i monitorowanie działań 

interwencyjnych podejmowanych w 

stosunku do uczniów; 

 Pozyskiwanie rodziców do współudziału w 

realizacji działań wobec ich dziecka; 

 Prowadzenie zajęć zgodnie z posiadanymi 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

pedagog szkolny 

 

według potrzeb 

 

 

według potrzeb 

 

 

2

 2. 



kwalifikacjami; 

 Konsultowanie indywidualnych 

przypadków ze specjalistami; 

 Udzielanie informacji o możliwych 

formach edukacji ucznia. 

dyrekcja 

             

           rodzice 

według potrzeb 

 

według potrzeb 

 

według potrzeb 

 

według potrzeb 

 

 

2

   4. 

 

 

Podejmowanie działań z 

zakresu profilaktyki 

uzależnień i innych 

problemów dzieci i 

młodzieży 

 

 Indywidualne rozmowy z uczniami, 

rodzicami, nauczycielami dotyczącymi 

zdrowego stylu życia i profilaktyki 

zachowań ryzykownych; 

 Przeprowadzenie zajęć dla uczniów 

poszczególnych klas z zakresu profilaktyki 

uzależnień, zachowań ryzykownych, 

prowadzenia zdrowego stylu życia 

(częstotliwość i tematyka dostosowana do 

zapotrzebowania lub ewentualnych 

problemów wychowawczych): 

klasa I: zajęcia integracyjno-zapoznawcze, 

klasa II: zajęcia integracyjno- 

zapoznawcze; „Waga Uwagi” – projekt 

realizowany przy współpracy z PPP w 

Jarocinie; 

wychowawcy 

 

pedagog szkolny 

według potrzeb 

 

 

 

 

według potrzeb 

 

 

 

 

 

według potrzeb 



klasa III: zajęcia integracyjno- 

zapoznawcze; „Waga Uwagi” – projekt 

realizowany przy współpracy z PPP w 

Jarocinie; 

klasa IV: „Tolerancja. „Każdy inny, wszyscy 

równi”; „„Skutki palenia papierosów dla 

organizmu człowieka”; „Zdrowie psychiczne 

dzieci i młodzieży”; „Efektywne metody 

uczenia się”; 

klasa V: Tolerancja. „Każdy inny, wszyscy 

równi”; „Skutki palenia papierosów dla 

organizmu człowieka”; „Zdrowie psychiczne 

dzieci i młodzieży”; „Efektywne metody 

uczenia się” 

klasa VI: „Stres – strategie radzenia sobie ze 

stresem”;  „Cyberprzemoc”; „Zagrożenia dla 

zdrowia –  używki (papierosy i alkohol)”; 

„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”; 

„Efektywne metody uczenia się” 

klasa VII: „Znajomość konstruktywnych 

sposobów radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami – agresja”; „Cyberprzemoc”; 

 

według potrzeb 

 

 

      według potrzeb 



„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży” 

„Narkotyki – zagrożenie XXI wieku”; „Stres –

 strategie radzenia sobie ze stresem”; 

„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”; 

„Efektywne metody uczenia się” 

klasa VIII: „Znajomość konstruktywnych 

sposobów radzenia sobie z negatywnymi 

emocjami – agresja”; „Cyberprzemoc”; 

„Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”; 

„Efektywne metody uczenia się” 

 

 Zapobieganie zachowaniom ryzykownym i 

promowanie zdrowego stylu życia; 

 

 Wspieranie działań profilaktyczno-

wychowawczych podejmowanych przez 

wychowawców i nauczycieli; 

 Koordynowanie realizacji programów 

profilaktycznych. 
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   5. 

 

 

Współpraca z dyrekcją, 

pedagogiem 

szkolnym, nauczycielami 

i innymi pracownikami 

 

 Konsultacje z dyrektorem i 

wicedyrektorem szkoły w sprawach 

uczniów i innych bieżących zadań 

zleconych do realizacji; 

 Współpraca z pedagogiem szkolnym w 

celu realizacji wspólnych działań; 

 

          wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

 

według potrzeb 

 

 

 



szkoły  Udzielanie porad nauczycielom w zakresie 

metod pracy z uczniami przejawiającymi 

trudności w zachowaniu; 

 Konsultowanie z nauczycielami trudności 

uczniów,  w kwestii określania zakresu 

wskazywanej pomocy; 

 Udzielanie wsparcia zespołom w analizie 

orzeczeń i opinii psychologiczno-

pedagogicznych oraz innej dokumentacji 

ucznia; 

 Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów; 

 Udzielanie porad odnośnie postępowania z 

uczniami sprawiającymi trudności 

wychowawcze, bądź przejawiającymi inne 

nieprawidłowości w zakresie 

funkcjonowania emocjonalno-

społecznego; 

 Współpraca z pielęgniarką szkolną. 

       pedagog szkolny 

 

            dyrekcja 

 

       pielęgniarka szkolna 

według potrzeb 

 

według potrzeb 

 

 

 

      według potrzeb 

 

według potrzeb 

 

 

 

 

według potrzeb 

 

 

 

 

 

 

       według potrzeb 



 

 

 

 

według potrzeb 
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   6. 

 

Współpraca z    

rodzicami 

 Indywidualne spotkania z rodzicami; 

 Udzielanie porad w rozwiązywaniu 

trudności wychowawczych; 

 Wyjaśnianie przyczyn pojawiających się 

trudności szkolnych; 

 Udzielanie porad w sprawach dotyczących 

zdrowia psychicznego i rozwoju 

sprawności umysłowej dzieci; 

 Udzielanie porad i wskazówek odnośnie 

kontaktów z różnymi instytucjami 

pozaszkolnymi. 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

pedagog szkolny 

 

dyrekcja 

             

rodzice 

według potrzeb 

według potrzeb 

 

 

według potrzeb 

 

według potrzeb 

 

 

według potrzeb 

2

   7. 

 

Współpraca z 

specjalistami 

pozaszkolnymi 

 Współpraca z PPP w Jarocinie w zakresie 

zajęć z pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w zakresie różnych 

projektów m.in.: „Waga uwagi” dla klas II, 

efektywne metody uczenia się dla klas IV-

VIII; 

 Współpraca z Sądem Rejonowym;  

 Współpraca z policją; 

 Współpraca z pedagogami i psychologami 

 

wychowawcy 

PPP 

policja 

Sąd Rejonowy 

pedagodzy i psycholodzy 

 

cały rok szkolny 

 

według potrzeb 

 

według potrzeb 



z innych szkół. szkolni według potrzeb 
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    8. 

 

Doskonalenie 

zawodowe 

 Odbycie stażu na stopień nauczyciela 

kontraktowego; 

 Regularny udział w superwizjach 

organizowanych przez PPP w Jarocinie; 

 Udział w szkoleniach. 

opiekun stażu 

dyrekcja 

 

PPP 

wrzesień 2019 – 

czerwiec 2020 

      raz w miesiącu 

według potrzeb 

 

                                                           mgr Karolina Suchecka 

psycholog szkolny  

                                                                                                

                  

                    


