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TREŚĆ ZADANIA 
 

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN UWAGI 

I 

Prowadzenie 
badań i działań 
diagnostycznych 
uczniów, w tym 
diagnozowanie 
indywidualnych 
potrzeb 
rozwojowych i 
edukacyjnych oraz 
możliwości 
psychofizycznych 
uczniów w celu 
określenia 
mocnych stron, 
predyspozycji, 
zainteresowań i 
uzdolnień uczniów 
oraz przyczyn 
niepowodzeń 
edukacyjnych lub 
trudności w 
funkcjonowaniu 
uczniów, w tym 
barier i ograniczeń 
utrudniających 
funkcjonowanie 
ucznia i jego 
uczestnictwo w 
życiu szkoły  

 wybór narzędzi do badań, projektowanie badań i ich realizacja oraz analiza uzyskanych 
 wyników ryzyka dysleksji, inne badania diagnostyczne, w tym związane z analizą czynników 

środowiskowych wywierających wpływ na funkcjonowanie ucznia 
 aktywny udział w analizie wyników nauczania; 
 indywidualne rozmowy z nauczycielami, uczniami, ich rodzicami, specjalistami  
 pracującymi z dziećmi (terapeutami, logopedami, ); 
 rozpoznawanie właściwości intelektualnych i psychofizycznych uczniów, wskazywanie 
 nauczycielom charakterystycznych cechy poszczególnych grup wiekowych; 
 konsultowanie indywidualnych przypadków w zakresie diagnozy ze specjalistami  
 z zewnątrz w tym: z poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych poradni specjalistycznych, 

z praktykami zatrudnionymi w szkolnictwie specjalnym, z lekarzami; 
 postulowanie kierowania uczniów przejawiających poważne trudności dydaktyczne do 

 poradni psychologiczno-pedagogicznych lub innych poradni specjalistycznych (przygotowanie 
lub współpraca w przygotowaniu opinii dotyczącej ucznia, rozmowy z rodzicami mającymi 
wątpliwości co do zasadności specjalistycznej diagnozy); 

 

Wrzesień 
 
 
 
Praca ciągła  
 
 
 
 
 
 
W zależności 
od potrzeb 

Współpraca z 
wychowawcami 
klas, współpraca 
z PPPP w 
Opatówku, PPP 
w Kaliszu. 
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II 

Diagnozowanie 
sytuacji 
wychowawczych w 
szkole w celu 
rozwiązywania 
problemów 
wychowawczych 
stanowiących 
barierę i 
ograniczających 
aktywne i pełne 
uczestnictwo 
ucznia w życiu 
szkoły 

 prowadzenie obserwacji, rozmów, wywiadów w tym wywiadów środowiskowych (dom 
 rodzinny, MOPS,GOPS  itp.) szczególnie w kontekście zaniedbań środowiskowych związanych z 

sytuacją bytową uczniów i ich rodzin, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami 
środowiskowymi, sytuacjami kryzysowymi lub traumatycznymi; 

 prowadzenie badań w kierunku zdiagnozowania uczniów zagrożonych 
 prowadzenie badań, ankietowych i innych 
 badania sondażowe wśród nauczycieli dotyczące zachowań uczniów 
 współpraca z różnymi instytucjami. Dwukierunkowe przekazywanie informacji na 

 temat sytuacji poszczególnych uczniów – aktualizacja wiedzy w tym zakresie. 

Praca ciągła 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Współpraca z 
wychowawcami 
klas, 
wychowawcami 
internatu, 
rodzicami, 
kuratorami, 
przedstawicielami 
PPP,PCPR, 
Policji, 
GOPS,MOPS 
 
Współpraca z 
wychowawcami 
klas  
i 
przedstawicielami 
instytucji 
wspierających 

III Udzielanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej w 
formach 
odpowiednich do 
rozpoznanych 
potrzeb. 

 

 Organizowanie i pomoc w skierowaniu uczniów z trudnościami oraz szczególnie uzdolnionych na 
badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 Analizowanie opinii i orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
współorganizowanie pomocy zgodnie z zaleceniami poradni. 

 Praca w zespołach opracowujących i realizujących Indywidualne Programy Edukacyjno-
Terapeutyczne. 

 Kwalifikowanie uczniów mających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego 
oraz szczególnie uzdolnionych do różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 
 Wspieranie nauczycieli, a także rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i  dydaktycznych oraz w rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej (porady, konsultacje). 

  Organizowanie doradztwa pedagogicznego z udziałem specjalistów. 

Praca ciągła Współpraca z 
PPP w 
Opatówku, 
Kaliszu 
 
Współpraca z 
przedstawicielami 
Mobilnego 
Centrum Edukacji 
OHP, Klubem 
Pracy OHP, 
Klubem Pracy 
przy Powiatowym 
Urzędzie Pracy w 
Kaliszu 

 
 
 
IV 

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

 
 Koordynowanie i realizacja zadań wynikających ze Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego. 
 Organizowanie wsparcia dla nauczycieli i rodziców uczniów. 
 Zapraszanie specjalistów na spotkania z rodzicami. 
 Podejmowanie działań informacyjno-profilaktycznych, aktualizacja ulotek zawierających dane 

teleadresowe instytucji wspierających w sytuacjach problemowych, wykonanie gazetki w 
gablocie pedagoga. 

 
 
Praca ciągła 

 
 
Współpraca z 
ośrodkami 
pomocy 
społecznej i 
innymi 
instytucjami 
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 Prowadzenie przez pedagoga lub zaproszonych specjalistów zajęć oraz warsztatów w klasach. 
 Indywidualne spotkania z uczniami i ich rodzicami. 
  Współpraca w zakresie profilaktyki, wychowania i promocji zdrowia z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, Ośrodkiem Wsparcia Rodziny, 
Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Towarzystwem Zapobiegania 
Narkomanii, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Ośrodkiem 
Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Sądem Rodzinnym. 

zajmującymi się 
wsparciem 
profilaktyki, 
pomocy 
socjalnej. sądy,  
PCPR w Kaliszu 

 
 
 
V 

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

 Rozpoznawanie we współpracy z nauczycielami i rodzicami problemów uczniów, ich genezy 
oraz podłoża. 

 Inicjowanie oraz prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych. 

 Pomoc uczniom w eliminowaniu napięć psychicznych w związku z trudnościami rozwojowymi, 
zaburzeniami zachowania, a także powstałych na tle niepowodzeń szkolnych, konfliktów 
rówieśniczych lub rodzinnych, kierowanie do różnorodnych form wsparcia. 

 Udział w pracach grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych w ramach procedury 
„Niebieska Karta”. 

 Bieżące sporządzanie opinii na temat uczniów na wniosek uprawnionych organów i podmiotów. 
 Zabezpieczenie opieki oraz wskazywanie na możliwości zagospodarowania czasu wolnego 

uczniom z rodzin niewydolnych wychowawczo lub dysfunkcyjnych. 
  Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 

materialnej (stypendia szkolne, zasiłki, dożywianie, pomoc rzeczowa, bezpłatne kolonie letnie). 
 Prowadzenie rozmów wychowawczych indywidualnych, grupowych lub pogadanek w zespołach 

klasowych. 
 Organizowanie zajęć dla uczniów z zakresu komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie z 

emocjami, kształtowania pozytywnych postaw społecznych (poszanowanie godności, uczciwość 
w stosunku do innych, szacunek do samego siebie i innych). 

W zależności 
od potrzeb 
 
 
 
 
Praca ciągła 
 
 
 
 
 

Współpraca z 
ośrodkami 
pomocy 
społecznej i 
innymi 
instytucjami 
zajmującymi się 
wsparciem 
profilaktyki, 
pomocy 
socjalnej. sądy,  
PCPR w Kaliszu 

 
 
 
VI 

Inicjowanie i 
prowadzenie 
działań 
mediacyjnych i 
interwencyjnych w 
sytuacjach 
kryzysowych. 

 

 Realizacja działań w ramach wewnątrzszkolnej strategii zarządzania sytuacjami kryzysowymi. 
 Udział w szkoleniu  organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, dotyczącym 

inicjowania oraz prowadzenia działań mediacyjnych i interwencyjnych w szkole.   
 Podejmowanie stosownych działań w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy. 

Praca ciągła  



4 
 

VII Pomoc rodzicom i 
nauczycielom w 
rozpoznawaniu i 
rozwijaniu 
indywidualnych 
możliwości, 
predyspozycji i 
uzdolnień uczniów. 

 Udział w określaniu zdolności i predyspozycji uczniów (obserwacja, testy, ankiety); 
 Postulowanie (prowadzenie) zajęć rozwijających predyspozycje i uzdolnienia uczniów 

(np. w zakresie rozwijania wielorakich inteligencji, twórczego myślenia itp.); 
 Przygotowywanie (zapraszanie specjalistów z zewnątrz) lub prowadzenie pogadanek,  

prelekcji, odczytów, warsztatów. 

Praca ciągła Współpraca z 
doradcami 
zawodowymi, 
Mobilne Centrum 
Edukacji i pracy, 
doradcami 
zawodowymi 
Powiatowego 
Urzędu pracy w 
Kaliszu, PPP w 
Kaliszu i 
Opatówku 

VIII Wspieranie 
nauczycieli, 
wychowawców 
grup 
wychowawczych i 
innych specjalistów 
w: 

• rozpoznaw
aniu 

indywidualnych 
potrzeb 
rozwojowych i 
edukacyjnych oraz 
możliwości 
psychofizycznych 
uczniów w celu 
określenia 
mocnych stron, 
predyspozycji, 
zainteresowań i 
uzdolnień uczniów 
oraz przyczyn 
niepowodzeń 
edukacyjnych lub 
trudności w 
funkcjonowaniu 
uczniów, w tym 
barier i ograniczeń 
utrudniających 

 Organizowanie (prowadzenie) szkoleń i warsztatów na tematy związane z profilaktyką, 
 opieką, wychowaniem i dydaktyką; 
 Pomoc nauczycielom w opracowaniu programów pracy wychowawczej; 
 Wspomaganie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w pełnionych przez nich 
 funkcjach; 
 Wskazywanie alternatywnych sposobów realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych; 
 Udzielanie pomocy nauczycielom w interpretacji orzeczeń i opinii psychologiczno 
 pedagogicznych oraz w analizie innej dokumentacji dotyczącej ucznia; 
 Współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla 
 ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 
 Wprowadzanie twórczej atmosfery poszukiwania nowych rozwiązań, oraz budzenie 
 refleksji grona pedagogicznego nad teorią i praktyką edukacyjną (np. zapoznawanie z 
 interesującymi publikacjami); 
 Udzielanie porad w przygotowaniu zajęć do dyspozycji wychowawcy (np. 
 przygotowanie bazy scenariusz zajęć); 
 Udzielanie nauczycielom informacji na temat specyfiki specjalnych potrzeb ucznia; 
 Wskazywanie zalecanych form i sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych do 
 indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka; 
 Udzielanie porad nauczycielom w zakresie interpretacji zachowań uczniów 
 przejawiających trudności przystosowawcze, oraz proponowanie metod wychowawczych postępowania 
z nimi; 
 Wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu sytuacji i warunków (w tym związanych z 
 czynnikami środowiskowymi), które determinują to, jak uczeń funkcjonuje 
 Prowadzenie lub organizowanie dla nauczycieli warsztatów i szkoleń związanych z 
 zagadnieniami diagnozowania indywidualnych potrzeb uczniów, a także barier i ograniczeń – w tym 
środowiskowych - utrudniający im funkcjonowanie i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły. 

 Pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji postulowanych 

 wobec ich dzieci działań. 
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funkcjonowanie 
ucznia i jego 
uczestnictwo w 
życiu udzielaniu 
pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

IX Pomoc materialna: 
Szczegółowe 
zadania pedagoga 
szkolnego: 

 Działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w 
w trudnej sytuacji życiowej, poprzez dotarcie do wszystkich rodziców z informacją o 
możliwościach i procedurze uzyskania zasiłków, stypendiów i innych form pomocy 

 Współdziałanie z organizacjami i instytucjami pozaszkolnymi udzielającymi wsparcia 
materialnego (np. MOPS,GOPS Caritas, instytucje samorządowe, fundacje, i.in.); 
poszukiwanie sponsorów; 

 Dyskretne monitorowanie sytuacji materialnej uczniów; 

 Współprac 
MOPS,GOPS 
Caritas, instytucje 
samorządowe, 
fundacje i inni.  

X. Rozwój i 
samodoskonalenie. 

  Troska o estetyczny i dobrze wyposażony gabinet. 
  Systematyczne gromadzenie literatury fachowej oraz pomocy dydaktycznych potrzebnych w 

pracy pedagoga szkolnego. 
 Samodoskonalenie oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (zespoły 

samokształceniowe, szkoleniowe rady pedagogiczne, narady i konferencje organizowane dla 
pedagogów szkolnych przez instytucje wspierające proces wychowania, kursy oferowane przez 
WOM). 

 
Cały rok 
szkolny i 
zgodnie z 
terminami 
form 
doskonalenia 
zawodowego 

 

 

Opatówek - 01.09.2020r. 

Opracowała: Elżbieta Szymczak. 

 


