PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. STANISŁAWA STASZICA W JANKOWICACH
Zadania ogólno-wychowawcze












Zbieranie informacji o sytuacji wychowawczej i rodzinnej uczniów - konsultacje
z wychowawcami klas (według potrzeb)
Dbanie o realizację obowiązku szkolnego, ustalanie przyczyn długich absencji, rozmowy
dotyczące osiągnięć uczniów w nauce- konsultacje z wychowawcami, uczniami, kontakty
z rodzicami (cały rok szkolny)
Opracowaniu programu wychowawczego uwzględniającego działania profilaktyczne wraz
z zespołem wychowawczym szkoły (wrzesień), diagnozowanie występowania problemów
wychowawczych – współpraca z gronem pedagogicznym (cały rok szkolny)
Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla
uczniów, rodziców i nauczycieli – udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności
wychowawczych w domu i w życiu szkolnym, rozwiązywanie zachowań agresywnych
w szkole, aktywizowanie rodziców do pracy z dzieckiem w domu, udzielanie rodzicom
informacji o pracy z dzieckiem z dysleksją, kierowanie uczniów do PPP (cały rok szkolny)
We współpracy z PPP zorganizowanie prelekcji dla rodziców uczniów klas IV-VI
„Bezpieczeństwo a zagrożenia” oraz dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prelekcji na
temat pracy z uczniem słabosłyszącym oraz z afazją
Koordynowanie zespołowi wychowawczemu szkoły
Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych- konfrontacje, rozmowy
indywidualne, notatki służbowe (według potrzeb)
Prowadzenie mediacji w przypadku konfliktów koleżeńskich- konfrontacje, rozmowy
indywidualne, notatki służbowe (według potrzeb)
Podsumowywanie pracy pedagoga szkolnego- sprawozdania (luty, czerwiec)
Współpraca z uczniowskim Samorządem Szkolnym

Profilaktyka wychowawcza







Kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci- pogadanki na lekcjach wychowawczych,
rozmowy z uczniami, zajęcia integracyjne, profilaktyczne, wychowawcze (według potrzeb)
Podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu
wychowawczego, zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień, prowadzenie konsultacji,
organizowanie spotkań dla rodziców i uczniów w zakresie profilaktyki, umiejętności
rozwiązywania problemów i konfliktów (w zależności od potrzeb)
Współudział w organizowanych przez szkołę działaniach profilaktycznych, pedagogizacja
rodziców
Zorganizowanie przedstawienia profilaktycznego dla klas IV-VI
Przeprowadzenie innowacji pedagogicznej „Magiczny świat polskich legend”

Profilaktyka niedostosowania






Pomoc w przygotowaniu lekcji wychowawczych – cały rok szkolny
Udział w lekcjach na zaproszenie wychowawcy- obserwacja zachowań uczniów (według
potrzeb)
Porady, wspieranie wychowawców w sytuacjach trudnych wychowawczo (według potrzeb)
Pedagogizacja rodziców
Prowadzenie w ramach godzin KN gier i zabaw świetlicowych oraz treningu ortograficznego

Opieka psychologiczno- pedagogiczna







Diagnoza środowiska szkolnego- obserwacja zachowań uczniów, klas, rozmowy
z wychowawcami, nauczycielami, uczniami, rodzicami, (w zależności od potrzeb)
Pomoc uczniom w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych – objęcie uczniów różnymi formami
pomocy, analiza opinii, orzeczeń z PPP, realizowanie zaleceń poradni, prowadzenie zajęć
korekcyjno- kompensacyjnych,
Wyłaniane uczniów do diagnozy psychologiczno- pedagogicznej
Analiza postępów uczniów znajdujących się pod opieką pedagoga szkolnego – dzienniki (luty,
czerwiec)
Współudział w zespołach ds. pomocy psychologiczno - pedagogiczne IPET
Przekazanie dyrektorowi szkoły form pomocy na rok szkolny 2016/2017 celem zatwierdzenia

Pomoc materialna



Organizowanie pomocy uczniom z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo,
dysfunkcyjnych (w miarę potrzeb)
Organizacja Akcji Zajączek

Organizacja pracy własnej









Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, pielęgniarką szkolną –
rozmowy indywidualne, analiza dokumentacji (na bieżąco)
Stała współpraca z PPP - konsultacja metod i form pomocy udzielanej uczniom (na bieżąco)
Współpraca z Policją - spotkanie uczniów z policjantem (w miarę potrzeb)
Współpraca z kuratorami sądowymi - kierowanie wniosków do Sądu ds. Rodziny i Nieletnich,
konsultacje (w miarę potrzeb)
Współpraca z GOPS, GKRPA, PCPR, z Zespołem do spraw przemocy „Niebieska Karta”
Kontakt z rodzicami i uczniami – rozmowy indywidualne (w trakcie roku szkolnego)
Prowadzenie dokumentacji – dziennik pracy (na bieżąco), notatki służbowe (w miarę potrzeb),
teczki dla uczniów (w trakcie roku szkolnego)
Doskonalenie zawodowe- uczestnictwo w szkoleniach rad pedagogicznych, szkoleniach
zorganizowanych przez placówki szkolące nauczycieli

Pedagog szkolny
Anna Szymura

