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LO w Czerwieńsku 
Pedagog szkolny ½ etatu 
 

Plan pracy pedagoga szkolnego 
 w roku szkolnym 2014/2015 

Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku  
 

WSKAZAZANIA DO PRACY WYCHOWAWCZO/PROFILAKTYCZNEJ PO ANALIZIE ROKU 
2014/2015 i wytycznych Kuratora Oświaty na bieżący rok szkolny. 

1. Kontynuowanie pracy Koła Szkolnych Profilaktyków w ramach dodatkowej 
godziny tzw. „godzina karciana”.  

2. Przygotowania i realizacji z podmiotami szklonymi trzech autorskich projektów; 
„Agresja i przemoc, to droga donikąd, dlatego już dziś Rok 2014/2014 ogłaszamy 
ROKIEM KULTURY,  

„ Uzależnienia – Wybór czy konieczność”,  
„ Uczeń w szkolnym systemie doradztwa zawodowo – edukacyjnego”,  
3.  Monitorowanie potrzeby konsekwentnego działania wobec uczniów łamiących 

zasady współżycia szkolnego (postępowania interwencyjno – motywacyjne na 
najwcześniejszym etapie zagrożenia).  

4. „ Mała diagnoza realizacja działań z pomocy pedagogiczno – psychologicznej- 
uczeń, rodzic, nauczyciel|””.  

Lp. Zadanie  Sposób realizacji zadania  
 

Termin  Uwagi dyrektora szkoły 
do proponowanych 
działań  

1.  Prowadzenie badań 
i działań 
diagnostycznych, w 
tym diagnozowanie 
indywidualnych 
potrzeb 
rozwojowych, 
edukacyjnych oraz 
możliwości 
psychofizycznych 
uczniów, wspieranie 
mocnych stron 
ucznia 

UCZNIOWIE, RODZICE, 
NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY: 

� Diagnoza na wejściu, wyjściu i w 
trakcie roku szkolnego (ankiety, analiza 
dokumentów, obserwacja, rozmowy 
indywidualne, analiza osiągnięć 
uczniów, co półtora m-c, analiza 
frekwencji, analiza realizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej oraz 
sytuacji wychowawczej, co m-c,).  
� Diagnoza w działaniu, czyli 
rozmowy indywidualne i grupowe z 
podmiotami dialogu szkolnego, kontakt 
podczas zajęć warsztatowych, spotkań 
w ramach komisji i zespołów oraz 
spotkań grupowych i indywidualnych z 
rodzicami. 

W trakcie 
roku 
szkolnego  

 

2.  Diagnozowanie 
sytuacji 
wychowawczych w 
szkole, w celu 
rozwiązywania 
problemów 
wychowawczych 
oraz wspierania 
rozwoju uczniów. 

W RAMACH KOMISJI OPIEKU ŃCZO 
– WYCHOWACZEJ  
� Analiza frekwencji uczniów na 
zajęciach, diagnoza przyczyn oraz 
wdrażanie rozwiązań.  
� Współpraca w objęciu uczniów 
formami pomocy psychologiczno – 
pedagogiczne, pomoc w dopasowaniu form 
i metod pracy, pomoc w zaplanowaniu 
działań pomocowych ( przypomnienie 
wzorów dokumentacji potrzebnej do 
udokumentowania pomocy, zgłoszenia do 
pomocy, monitorowanie pomocy).  
� Rozwiązywanie pojawiających się 
problemów wychowawczych w ramach 
pracy komisji przy współudziale rodziców, 
uczniów, nauczycieli, specjalistów.  
W RAMACH PRACY 

 W trakcie 
roku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDYWIDUALNEJ  
� Analiza dzienników lekcyjnych, 
zwracanie uwagi na pojawiające się 
problemy w nauce, współpraca z 
podmiotami szkolnego dialogu i 
pozaszkolnego ( poradnie, ośrodki pomocy 
społecznej, instytucje pomocowe).  
� Zgłaszanie uczniów do objęcia 
pomocą, po wnikliwej analizie 
indywidualnej sytuacji ucznia.  
� „Pedagog otwarty dla ucznia, rodzica, 
nauczyciela” – przebywanie z uczniami, 
nawiązywanie kontaktu, budowanie relacji. 
Zapraszanie do współpracy nauczyciela i 
rodzica.  
� diagnoza kondycji ucznia w ramach 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej              
( ankiety, opracowanie i omówienie na RP).   
W RAMACH RAD 
PEDAGOGICZNYCH  
� Omawianie sytuacji wychowawczych 
na radach, uczulanie członków rady na 
przyczyny sytuacji problemowych, wspólne 
szukanie rozwiązań.  

 

3. Udzielanie pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej 
formach 
odpowiednich do 
rozpoznanych 
potrzeb. 
 
Wspieranie 
nauczycieli, 
wychowawców                 
i innych specjalistów 
w udzielaniu 
pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej.  
 
Pomoc rodzicom                
i nauczycielom w 
rozpoznawaniu                  
i rozwijaniu 
indywidualnych 
możliwości, 
predyspozycji                   
i uzdolnień.  

Dodatkowe zajęcia z doradztwa edukacyjno 
– zawodowego. 
(rodzice, uczniowie). Projekt autorski; 
Uczeń w szkolnym systemie doradztwa 
edukacyjno – zawodowego.”  
Zajęcia rozwijające zainteresowania 
uczniów, w ramach realizacji 
zaproponowanych projektów. Rozwijanie 
zainteresowań, pobudzanie do refleksji, 
samokontroli, motywacji w ramach pracy w 
Kole Szkolnych Profilaktyków. 
Porady i konsultacje – wsparcie dla 
wszystkich podmiotów szkolnych.  
Współpraca z Poradnią PP( szukanie 
sposobów rozwiązań pojawiających się 
trudności rozwojowych). Zaplanowano 
warsztat dla rodziców uczniów klas I i II, w 
obszarze „ utrzymanie kontaktu z 
dzieckiem w okresie adolescencji”.  
Praca w KWO, w  Komisji socjalnej – 
wsparcie nauczycieli, specjalistów, 
wychowawców, rodziców i uczniów.  
Współpraca w realizacji pedagogizacji 
rodziców na spotkaniach wychowawców 
klas. 

Wg planu 
 
 
 
 
W trakcie 
roku 
W/ 
oddzielnego 
planu 
 
 
 
 
 
 
 
Po 
uzgodnieniu 
terminu z 
zainteresow
anymi i 
realizatora
mi. 

 

4. Podejmowanie 
działań z zakresu 
profilaktyki 
uzależnień i innych 
problemów 
młodzieży.  

Współpraca z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Czerwieńsku: 
- próba pozyskania środków na realizacje 
warsztatu terapeutycznego na temat 
uzależnienia alkoholowego – uczniowie 
klas I i II oraz ich rodzice. 
Realizacja projektów profilaktycznych wraz 
z Kołem Szkolnych Profilaktyków, we 
współpracy z wychowawcami i 
nauczycielami: 
„Agresja i przemoc, to droga donikąd, 
dlatego już dziś Rok 2014/2014 ogłaszamy 
ROKIEM KULTURY, „ Uzależnienia – 

W ciągu 
roku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z 
planem 
pracy 

  



Wybór czy konieczność”.  wychowaw
czo - 
profilaktycz
nej 

5.  Minimalizowanie 
skutków zaburzeń 
rozwojowych, 
zapobieganie 
zaburzeniom 
zachowania oraz 
inicjowanie różnych 
form pomocy w 
środowisku 
szkolnym i 
pozaszkolnym 
uczniów;  
 

UCZNIOWIE 
- Czuwanie nad realizacją pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej             
(diagnoza, sprawozdania z realizacji 
pomocy na posiedzeniach komisji 
wychowawczej). 
- Wsparcie wychowawców i nauczycieli 
organizujących i koordynujących pracę 
pomocową; omówienie rozporządzenia 
MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 
w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz.U. 2013.532),  
- Koordynowanie pracy KOW,  
- Realizacja postępowania interwencyjno – 
wychowawczego               ( zgodnie z 
programem interwencyjnym określonym w  
Statucie szkoły oraz w Programie 
Profilaktycznym Szkoły).  
- Doradztwo wychowawcze i dydaktyczne, 
(indywidualne i grupowe), 
- Doradztwo zawodowe (indywidualne, 
warsztatowe, wynikające ze specyfiki 
problemu),  
- Realizacja zajęć specjalistycznych: 
warsztatów psychoedukacyjnych.  
NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY 
- Koordynowanie pracy wychowawczo – 
dydaktycznej w ramach KOW. 
- Monitorowanie przygotowywanych 
informacji o potrzebie wsparcia ucznia 
pomocą psychologiczno pedagogiczną,  
-Współpraca w szkolnych projektach i 
przedsięwzięciach wychowawczych i 
dydaktycznych; 
- Udział w postępowaniu Interwencyjno – 
motywacyjnym, wspólne szukanie 
rozwiązań, monitowanie realizacji 
uzgodnień. 
- Monitowanie problemów na RP,  
- Porady i konsultacje, 
- Udział w pracy Zespołów.  
RODZICE  
- Warsztaty i szkolenia zgodnie z rocznym 
planem pracy. 
Zaproszenie rodziców do współpracy w 
realizacji postępowania interwencyjno – 
motywacyjnym. Zaproszenie rodziców do 
wspólnego rozwiązania problemów.  
Porady i konsultacje,  
Udział w mediacjach między podmiotami 
dialogu szkolnego.  
ŚRODOWISKO POZASZKOLNE 
Współpraca z ośrodkami pomocy 
społecznej ( dożywianie, stypendia 
socjalne, zasiłki socjalne). 
Współpraca z Parafialnym Kołem Caritas – 
pomoc materialna dla uczniów z Parafii  

 W ciągu 
roku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ciągu 
roku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ciągu 
roku  
 
 
 
W/ planu 
pracy 
wychowaw
czo – 
profilaktycz
nej  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Współpraca z PPP ( zaproszenie 
psychologa na warsztaty dla rodziców), 
konsultowanie problemów, 
Współpraca z Policją, Strażą Miejską. 
współpraca GKRPA. Współpraca z 
instytucjami opiekuńczymi – BURSA, 
Internaty.   

6.  Inicjowanie i 
podejmowanie 
działań 
mediacyjnych i 
interwencyjnych w 
sytuacjach 
kryzysowych.  

Praca interwencyjno – wychowawcza 
zgodnie z zasadami określonymi w szkolnej 
dokumentacji oparta o zasady mediacji. 
Zapraszanie do współpracy wszystkie 
zainteresowane podmioty szkolne.  
Proponowanie mediacji w rozwiązaniu 
sytuacji kryzysowych między podmiotami 
dialogu szkolnego ( proponowanie także 
mediacji zewnętrznych w rozwiązaniu 
problemów rodzinnych).  Udział w 
doskonaleniu zawodowym na temat 
mediacji.  
Współpraca w rozwiązaniu sytuacji 
kryzysowych ze szkolnym Rzecznikiem 
Praw Ucznia. 

W ciągu 
roku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7.  Zadania dodatkowe 
 

Pomoc socjalna ( przewodniczący komisji 
socjalnej, monitorowanie wśród uczniów 
rodziców, wychowawców form udzielania 
pomocy socjalnej, pomoc w przygotowaniu 
dokumentów do ośrodka opieki, doradzanie 
jak wzmocnić sytuację materialną rodziny 
przy wykorzystaniu różnych form 
pomocowych).  
Realizacja zadań dodatkowych 
wynikających z potrzeb szkoły, zgodnie z 
kwalifikacjami i KN.  

W ciągu 
roku  

 

 
 
 
 

 
 
 
 


