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Pedagog Szkoły Podstawowej nr 2

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny   2018/2019

1. W Szkole Podstawowej nr 2 w Czeladzi pomoc pedagogiczną organizuje pedagog szkolny we współpracy z Dyrektorem szkoły,

wicedyrektorem, Zespołem Wychowawczym i wszystkimi nauczycielami. 

2. Pedagog  szkolny  współpracuje  z  Poradnią  Psychologiczno  –  Pedagogiczną,  Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej,

Komisariatem Policji, Komendą Powiatową Policji  w Będzinie –  Zespołem ds. Patologii Nieletnich, Strażą Miejską, Wydziałem

Edukacji i Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Czeladź oraz Sądem Rejonowym w Będzinie – wydziałem kuratorów rodzinnych

oraz asystentami rodziny. Pedagog współpracuje z tymi instytucjami w zakresie konsultacji form pomocy specjalistycznej uczniom

wymagającym takiej pomocy. 

3. Do  najważniejszych  zadań  pedagoga  szkolnego  należy  diagnozowanie  środowiska  szkolnego  i  rodzinnego  uczniów  oraz

podejmowanie wszelkich działań                              o charakterze profilaktycznym w celu zapobiegania zjawiskom patologii

społecznej, w tym demoralizacji. 

4. Do dodatkowych zajęć pedagoga szkolnego należy: 

 Podejmowanie działań w zakresie doradztwa zawodowego

 koordynowanie działań w zakresie pomocy pedagogiczno – psychologicznej                w szkole; 

 Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole, 

 przewodnicząca Zespołowi Wychowawczemu 

 przewodnicząca Zespołu ds. Profilaktyki w szkole

 koordynowanie działań wychowawczo – profilaktycznych w ramach realizacji Programu Wychowawczego – Profilaktycznego,

 Członek zespołu ds. wolontariatu



 prowadzenie strony facebooka szkoły;

 udział w szkoleniach, grupach wsparcia dla pedagogów szkolnych w Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej. 



5. Praca pedagoga szkolnego w roku szkolnym 2018/2019 będzie oscylowała wokół następujących zadań:

Lp. Zakres pracy pedagoga
szkolnego

Rodzaj podjętych działań w tym zakresie

1 Zadania ogólnowychowawcze 
prowadzone na terenie szkoły. 

1.Dokonywanie  okresowej  analizy  i  oceny  sytuacji  wychowawczej  w  szkole  (analiza
trudności  wychowawczych  na  zespołach  wychowawczych,  obserwacja  zachowań
uczniów, itp. ). 

2.Udzielanie  rodzicom  porad  i  konsultacji  ułatwiających  rozwiązywanie  przez  nich
trudności wychowawczych.

3.Udzielanie  nauczycielom  i  wychowawcom  pomocy  w  opracowaniu  i  gromadzeniu
informacji o uczniu, konsultacje i porady dla nauczycieli

4.Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych.

5.Podejmowanie  działań  o  charakterze  profilaktyczno-wychowawczych  wynikających
z  Programu  Wychowawcawczo-Profialktycznego  w  stosunku  do  uczniów  z  udziałem
rodziców i nauczycieli.

6.Prowadzenie  zajęć  z  promocji  zdrowia  wśród  uczniów,  nauczycieli  i  rodziców  –
prowadzenie  szkoleń  dla  nauczycieli,  prowadzenie  akcji  profilaktycznych,  organizacja
konkursów. 

7.Zwracanie uwagi  na przestrzeganie przez szkołę postanowień Konwencji  o prawach
dziecka.

2 Profilaktyka wychowawcza. 1.Rozpoznawanie  warunków  rodzinnych  i  szkolnych  uczniów  sprawiających  trudności
w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

2.Wyjścia  na  wizyty  domowe  do  uczniów  sprawiających  trudności  wychowawczych
bądź też wymagających pomocy i zwrócenia szczególnej uwagi na środowisko rodzinne. 

3.Opracowanie  opinii  o  uczniach  wymagających  szczególnej  opieki  i  pomocy
wychowawczej  do  SR,  PPP.  Zwracanie  się  prośbą  do  Referatu  ds.  Przestępczości



Nieletnich oraz kuratorów sądowych o pomoc. 

4.Udzielanie  pomocy  wychowawcom  i  nauczycielom  w  ich  pracy  z  uczniami
sprawiającymi trudności wychowawcze.

5.Planowanie  i  koordynowanie  zadań  realizowanych  przez  szkołę  na  rzecz  uczniów,
rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów dalszego kierunku kształcenia –
organizowanie  warsztatów  szkoleniowych,  spotkań  gazetek  doradcą  zawodowym,
przygotowywanie  informacyjnych  gazetek  ściennych,  prowadzenie  zajęć  w  klasach
z  zakresu  preorientacji  zawodowej,  organizowanie  wyjść  na  drzwi  otwarte  do  szkół
ponadgimnazjalnych, zapraszanie przedstawicieli szkół średnich na spotkania z uczniami
i ich rodzicami, itp. 

3 Indywidualna opieka 
pedagogiczno – psychologicznej.

1.Udzielanie  uczniom  pomocy  w  eliminowaniu  napięć  psychicznych  związanych
z  niepowodzeniami  szkolnymi  –  konsultacje  dla  uczniów,  interwencje,  rozmowy
profilaktyczne, itp. 

2.Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności  powstających na tle konfliktów
rodzinnych.

3.Udzielanie  porad  i  pomocy  uczniom  posiadającym  trudności  w  kontaktach
z rówieśnikami i w danym środowisku.

4.Przeciwdziałanie  niedostosowaniu  społecznemu  dzieci  i  młodzieży.  Redukcja
negatywizmu szkolnego. 

5.Wspieranie  form  i  sposobów udzielania  pomocy  uczniom  w  tym  wybitnie  zdolnym,
odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb.

6.Udzielanie  pomocy  rodzicom  w  kierowaniu  uczniów  na  badania  do  Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej.

7.Pomoc uczniom w nauce.

4 Pomoc materialna.  1.Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom mającym trudną sytuację rodzinną,
materialną – organizowanie zbiórek odzieży, materiałów szkolnych, zwalnianie z opłat



na ubezpieczenie, itp.

2.  Wnioskowanie  o  kierowanie  spraw  uczniów  zaniedbanych  środowiskowo  do  Sądu
Rejonowego w Będzinie. 

3. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czeladzi oraz asystentami
rodziny. 


