PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W BOLECHOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2014/15

Pedagog szkolny: mgr Anna Koprowska
ZADANIA DO REALIZACJI

I. ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE

1.Zebranie informacji:
- o sytuacji wychowawczej i
materialnej uczniów.

2. Dbanie o realizację obowiązku
szkolnego

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

● Ankieta „ Informacje o klasie”
przeprowadzona wśród
wychowawców

Wrzesień –
Październik

● Rozmowy z wychowawcami
i nauczycielami

Na bieżąco

●Sprawdzanie frekwencji
w dziennikach lekcyjnych

Na bieżąco

● Ustalanie przyczyn długich absencji
uczniów;
● Rozmowy z wychowawcami,
rodzicami, wywiady domowe;
● Zgłaszanie do Sądu Rodzinnego
uczniów rażąco zaniedbujących

obowiązek szkolny

3. Udzielanie rodzicom wsparcia w
rozwiązywaniu trudności związanych z
wychowaniem własnych dzieci

● Rozmowy indywidualne z rodzicami

Na bieżąco

● Rozwijanie kultury pedagogicznej
rodziców (organizowanie spotkań ze
specjalistami)
● Wskazywanie możliwości szukania
pomocy w placówkach wspierających
dziecko i rodzinę (np. PPP, MOPS,
GOPS

4.

Współdziałanie w opracowywaniu
dokumentacji szkolnej, a także
współpraca przy ich realizacji

5. Dokonywanie podsumowania pracy
pedagoga szkolnego

II. PROFILAKTYKA
WYCHOWAWCZA

1. Diagnozowanie środowiska
wychowawczego szkoły



Współpraca z powołanymi
zespołami zadaniowymi

Wg potrzeb

● sprawozdania semestralne

Styczeń, czerwiec



analiza dokumentów uczniów

Na bieżąco



zbieranie informacji na temat
uczniów poprzez wywiady z

rodzicami oraz rozmowy z
wychowawcami


analiza dokumentów uczniów
(opinie i orzeczenia)



wywiady środowiskowe



rozpoznawanie warunków życia i
nauki uczniów klas pierwszych

●

przeprowadzenie zajęć
adaptacyjnych w klasach
pierwszych



ewidencjonowanie uczniów
objętych różnymi formami pomocy:
dożywianie, zapomogi itp.



diagnozowanie klimatu
społecznego szkoły,
identyfikowanie czynników ryzyka i
czynników chroniących przed
agresją i przemocą.

● obserwacja zachowań, postaw
2. Udzielanie pomocy wychowawcom klas
w rozpoznawaniu indywidualnych
potrzeb uczniów i analizowaniu
niepowodzeń szkolnych i trudności
wychowawczych

pojedynczych uczniów i klas


rozmowy indywidualne z uczniami



analizowanie wyników nauczania i
zachowania uczniów

Wrzesień –
Październik

Na bieżąco

Na bieżąco



rozmowy z rodzicami



udział w zebraniach z rodzicami



prowadzenie lekcji na tematy
ważne i interesujące uczniów



rozpoznawanie warunków życia,
nauki i sposobów spędzania czasu
wolnego uczniów sprawiających
trudności wychowawcze oraz
uczniów mających trudności z
opanowaniem materiału
dydaktycznego



sporządzanie aktualnych wykazów
uczniów zaniedbanych
środowiskowo



realizacja rekomendowanych i
zalecanych programów
wychowawczych i profilaktycznych
w trakcie godzin wychowawczych

3. Wykrywanie i eliminowanie
początkowych symptomów
niedostosowania społecznego

4. Podejmowanie działań profilaktycznowychowawczych wynikających ze
szkolnego programu wychowania i
profilaktyki w stosunku do uczniów, z
udziałem rodziców i nauczycieli


organizowanie spotkań, prelekcji,

Na bieżąco

Na bieżąco

warsztatów dla uczniów.



Pedagogizacja rodziców –
wywiadówka profilaktyczna

● współpraca z osobami
i instytucjami działającymi na rzecz
dziecka i jego rodziny w zakresie
oddziaływań wychowawczych

III. INDYWIDUALNA
OPIEKA
PEDAGOGICZNOPSYCHOLOGICZNA

1. Poradnictwo psychospołeczne

2. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb
uczniów oraz analizowanie przyczyn



udzielanie uczniom pomocy w
eliminowaniu napięć psychicznych
powstających na tle niepowodzeń
szkolnych



udzielanie uczniom pomocy w
rozwiązywaniu trudności
powstających na tle konfliktów
rówieśniczych, rodzinnych



bieżące rozwiązywanie problemów
uczniowskich – służenie radą i
wsparciem



podejmowanie działań
diagnostycznych i doradczych w
stosunku do uczniów, u których

Na bieżąco

Na bieżąco

niepowodzeń szkolnych

wystąpiły trudności dydaktyczne
m.in. dbanie o systematyczne
diagnozowanie potencjalnych
możliwości oraz indywidualnych
potrzeb uczniów przez
pracowników Poradni P-P


IV. ORGANIZACJA
PRACY WŁASNEJ

określenie form i sposobów
udzielania pomocy uczniom o
specyficznych i specjalnych
potrzebach edukacyjnych poprzez
omawianie opinii psychologicznopedagogicznych uczniów z
wychowawcami klas,
poszczególnymi nauczycielami

Na bieżąco

1. Stała współpraca z Dyrekcją szkoły i
gronem pedagogicznym w
rozwiązywaniu bieżących problemów
opiekuńczo – wychowawczych
2. Wspieranie nauczycieli i wychowawców
w podejmowanych przez nich
działaniach na rzecz profilaktyki i
wychowania.
3. Poszerzanie wiedzy w zakresie



Udział w szkoleniowych radach
pedagogicznych



Udział w konferencjach,

wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego

Wg kalendarza
szkoleń

szkoleniach, warsztatach
metodycznych



Zajęcia o charakterze socjoterapii
dla uczniów z trudnościami
emocjonalnymi oraz
przejawiającymi niedostosowanie
społeczne



Rozwiązywanie bieżących sytuacji
problemowych w szkole

4. Zorganizowanie i prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych

Na bieżąco

5. Współpraca z osobami oraz
instytucjami wspierającymi szkołę
w dziedzinie opieki i wychowania


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
W miarę potrzeb

w Piekoszowie


Kuratorzy Sądowi ds. Rodzinnych i
Nieletnich



Policja



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Nowinach



Na bieżąco

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Chęcinach



Ośrodek Zdrowia w Nowinach



Pełnomocnik Wójta Gminy ds.
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych



Organizowanie zajęć, spotkań ze
specjalistami: psycholog, pedagog,
policjant, lekarz itp.



