
PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ W TYCZYNIE
NA ROK SZKOLNY 2009/2010

LP     ZADANIA     SPOSÓB 
REALIZACJI

    TERMIN

ZADANIA OGÓLNO
WYCHO
WAWCZE

1 Zebranie 
informacjo o 
sytuacji 
wychowawczej i 
materialnej 
uczniów

* ankieta”Informacja 
o klasie”-
przeprowadzona 
wśród wychowawców
*rozmowy z 
wychowawcami klas

wrzesień

2 Dbanie o 
realizacje 
obowiązku 
szkolnego

*ustalenie 
przyczyn długich 
absencji uczniów

*otoczenie opieką 
uczniów 
drugorocznych 
sprawiających 
problemy 
wychowawcze i 
mających 
trudności w nauce

*rozmowy z 
wychowawcami klas

*rozmowy z uczniami

*telefoniczne 
zawiadamiane 
rodziców

*wywiady domowe

*rozmowy 
indywidualne z 
uczniami i 
rodzicami(profilaktyc
zne,ostrzegawcze, 
terapeutyczne)

Cały  rok szkolny 
stosownie do 
potrzeb

3 Współdziałanie 
w opracowaniu 
programu 
wychowawczego 
i 
profilaktycznego 
szkoły

*diagnozowanie 
występowania 
problemów 
wychowawczych

*współpraca z 
gronem 
pedagogicznym

*opracowywanie 
ankiet służących 
pokonywaniu 
trudności 
wychowawczych

Wrzesień 
/październik

4 Organizowanie 
i prowadzenie 
różnych form 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej dla 

*udzielanie porad 
ułatwiających 
rozwiązywanie 
trudności 
wychowawczych w 
domu i w życiu 



uczniów, 
nauczycieli i 
rodziców

szkolnym;

*poszukiwanie 
skutecznych 
rozwiązań na 
obniżenie poziomu 
agresywnych 
zachowań w szkole;

*udzielanie wsparcia 
i pomocy uczniom 
niepełnosprawnym;

*praca z uczniem 
nadpobudliwym z 
wykorzystaniem 
elementów 
kinezjologii

*aktywizowanie 
rodziców do pracy z 
dzieckiem w domu; 

*uświadamianie 
rodzicom skutków 
lekceważenia 
trudności w nauce 
swoich dzieci;

*udzielanie rodzicom 
informacji na temat 
pracy z dzieckiem 
dyslektycznym w 
domu

*kierowanie uczniów 
do PPP

*organizowanie 
szkoleń dla 
nauczycieli (tematyka 
dostosowana do 
potrzeb)

W ciągu trwania 
roku szkolnego, 
w zależności od 
potrzeb

5 Podejmowanie 
działań 
interwencyjnych 
w sytuacjach 
kryzysowych

*konfrontacje
*rozmowy 
indywidualne
*notatki służbowe

W zależności od 
potrzeb



6 Prowadzenie 
mediacji w 
przypadku 
konfliktów 
koleżeńskich

*konfrontacje
*rozmowy 
indywidualne
*notatki służbowe

W zależności od 
potrzeb

7 Dokonywanie 
podsumowania 
pracy pedagoga 
szkolnego

*sprawozdanie Styczeń/czerwiec

PROFILAKTYKA 
WYCHOWAWCZA

1 Kształtowanie 
pozytywnych 
postaw 
społecznych 
wśród dzieci

*zachęta do 
świadomego 
stawania się 
dobrym 
człowiekiem, 
dobrym kolegą

*eliminacja 
przemocy wśród 
uczniów

*uczenie 
wrażliwości na 
potrzeby innych 
ludzi i 
konieczności 
udzielania im 
pomocy

*pogadanki na 
lekcjach 
wychowawczych;

*stałe rozmowy z 
uczniami

*zajęcia integracyjne 
na lekcjach 
wychowawczych i w 
świetlicy szkolnej

W I i II 
semestrze 

Na bieżąco

W I i II 
semestrze

2 Podejmowanie 
działań 
profilaktyczno-
wychowawczych 
wynikających z 
programu 
wychowawczego 
oraz 
profilaktycznego 
szkoły w 
stosunku do 
uczniów,uczniów 
z udziałem 
rodziców, 
nauczycieli

*realizacja zajęć 
warsztatowych w 
klasach V i VI na 
tematy związane z 
profilaktyką 
uzależnień

*prowadzenie zajęć 
wychowawczo-
profilaktycznych w 
świetlicy szkolnej

*Organizowanie i 
prowadzenie spotkań 
i konsultacji dla 
rodziców ,nauczycieli 

Kwiecień/maj

Raz w semestrze 
w czasie roku 
szkolnego

W zależności od 
potrzeb



i uczniów w zakresie 
profilaktyki 
uzależnień, zachowań 
asertywnych, a także 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów i 
problemów

* prowadzenie 
wybranych lekcji 
wychowawczych o 
tematyce wynikającej 
z potrzeb uczniów i 
wychowawcy(na 
temat 
przyjaźni,miłości, 
szczęścia 
rodzinnego,wartości 
najbardziej cenionych 
przez młodzież, 
kształtowanie 
postawy altruizmu, 
tolerancji itp.)

W czasie roku 
szkolnego 
według 
harmonogramu 
godzin 
wychowawczych

3 Rozpoznawanie 
sposobów 
spędzania czasu 
wolnego przez 
uczniów

*rozmowy z uczniami 
i rodzicami

Na bieżąco w 
czasie roku 
szkolnego

4 Współudział w 
organizowanych 
przez szkołę 
działaniach 
profilaktycznych

*współpraca z 
Samorządem 
Uczniowskim 
-organizowania Dnia 
Miłych Słówek
-konkursu 
plastycznego
„Dziękuję nie piję,nie 
palę!”
„Przeciw agresji”

*gazetka tematyczna 
dotycząca praw 
dziecka

*pedagogizacja 
rodziców w czasie 
wywiadówek 
szkolnych dotyczaca 
zapobiegania 
uzależnieniom,sposob
ów aktywnego 
słuchania własnego 

Listopad

marzec

maj



dziecka

*zorganizowanie 
spotkania z 
policjantem

OPIEKA 
PEDAGOGICZNO-
PSYCHOLOGICZNA

1 Diagnozowanie 
środowiska 
szkolnego- 
wytypowanie 
dzieci 
przejawiających 
zaburzenia 
rozwoju, 
sprawiających 
problemy 
wychowawcze, 
mających 
trudności z 
opanowaniem 
materiału 
nauczania, 
znajdujących się 
w trudnej sytuacji 
rodzinnej

*obserwacja 
zachowań 
pojedynczych 
uczniów i klas;

*rozmowa z 
wychowawcami i 
nauczycielami klas;

*rozmowa z uczniami 
i rodzicami;
*wywiady 
środowiskowe

W zależności od 
potrzeb, przez 
cały rok szkolny

2 Pomoc uczniom 
w pokonywaniu 
niepowodzeń 
szkolnych

Objecie uczniów 
mających trudności w 
realizacji procesu 
dydaktyczno-
wychowawczego 
różnymi formami 
pomocy

*gruntowna analiza 
opinii i orzeczeń PPP

*czuwanie nad 
realizowaniem 
zaleceń PPP (zajęcia 
wyrównawcze,stopnio
wanie 
trudności,zalecenia 
dla dzieci 
dyslektycznych, 
zalecenia dla 
wychowawców dzieci 
z ADHD)

*sporządzenie rejestru 
uczniów ze 
specyficznymi 
problemami w nauce

W miarę 
dostarczania 
opinii

I i II semestr

Według potrzeb

Według potrzeb



*ustalenie przyczyn 
niepowodzeń 
szkolnych;

*udzielanie 
indywidualnej 
pomocy uczniom w 
przezwyciężaniu 
niepowodzeń 
szkolnych

*prowadzenie zajęć 
korekcyjno- 
kompensacyjnych i 
rewalidacyjnych

3 Analiza postępów 
uczniów 
znajdujących się 
pod opieka 
pedagoga 
szkolnego

POMOC 
MATERIALNA

1 Organizowanie 
kompleksowej 
pomocy uczniom 
z rodzin ubogich, 
niewydolnych 
wychowawczo i 
dysfunkcyjnych

*rozpoznawanie 
sytuacji życiowej 
uczniów;

*ustalenie potrzeb 
dzieci pochodzących 
z rodzin ubogich i 
dysfunkcyjnych;

Wrzesień

W ciągu roku 
szkolnego

ORGANIZACJA 
PRACY WŁASNEJ

1 Stała współpraca 
z władzami 
szkoły, 
wychowawcami, 
nauczycielami, 
samorządem 
szkolnym, 
pielęgniarka 
szkolną w 
rozwiązywaniu 
problemów 
opiekuńczo-
wychowawczych

*Indywidualne 
rozmowy

*analiza 
dokumentacji 

Na bieżąco

2 Stała współpraca 
z Poradnią 
Psychologiczno-
Pedagogiczną, 
organizacjami i 

*konsultacja metod i 
form pomocy 
udzielanej uczniom;

*specjalistyczna 

Na bieżąco



instytucjami 
zainteresowanymi 
problemami 
opieki i 
wychowania

diagnoza w 
indywidualnych 
przypadkach

3 Współpraca z 
Policją

*spotkanie uczniów z 
policjantem;

*interwencje doraźne

Wrzesień

Stosownie do 
potrzeb

4 Współpraca z 
sądem i z 
kuratorami 
sądowymi.

* kierowanie wniosków 
do sądów rodzinnych w 
sprawach dzieci lub ich 
rodzin,

Stosownie do 
potrzeb

5 Zapewnienie w 
tygodniowym 
rozkładzie zajęć 
możliwości 
kontaktowania się 
uczniów i 
rodziców

* rozmowy 
indywidualne z 
uczniami i rodzicami

W trakcie 
trwania roku 
szkolnego

6 Prowadzenie 
dokumentacji

* Dziennik Pracy

*Notatki Służbowe

*Ewidencja uczniów 
wymagających 
szczególnej opieki 
wychowawczej, 
pomocy materialnej

Na bieżąco

Według potrzeb

W trakcie roku 
szkolnego

6 Doskonalenie 
zawodowe

*Uczestnictwo w 
szkoleniowych radach 
pedagogicznych, 
szkoleniach 
zorganizowanych 
przez placówki 
doskonalenia 
nauczycieli i inne 
instytucje szkolne, 
konferencjach

W trakcie roku 
szkolnego


