PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODKOWISKA I AGROBIZNESU
W GIŻYCKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

I Zakres zadań ogólnorozwojowych.
Lp
Zadania do realizacji
Termin realizacji
1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. koniec pierwszego
semestru,
koniec roku szkolnego
2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego cały rok
przez uczniów. Kontrola uczniów drugorocznych.
3. Przeprowadzanie wywiadów środowiskowo- rodzinnych z
cały rok
rodzicami uczniów posiadających trudności w nauce,
zagrożonych patologią , niedostosowaniem społecznym
4. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez
praca bieżąca
nich trudności wychowawczych.
5. Udzielanie nauczycielom i wychowawcom pomocy w
praca bieżąca
opracowaniu i gromadzeniu informacji o uczniu.
6. Współudział w opracowaniu planu pracy szkoły w sferze
praca bieżąca
dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej.
7. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń
praca bieżąca
szkolnych.
8. Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze
cały rok

kierunku dalszego kształcenia.
9. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.
10. Zwracanie uwagi na przestrzeganie przez szkołę postanowień
Konwencji o Prawach Dziecka.
11. Współudział w opracowywaniu, realizacji i ewaluacji

praca bieżąca
praca bieżąca
cały rok

Szkolnego Programu Profilaktyki oraz Programu
Wychowawczego.

II Zakres profilaktyki wychowawczej.
Lp
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Zadania do realizacji
Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów
sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno –
wychowawczego.
Opracowywanie wniosków dotyczących uczniów
wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez
uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy
wychowawczej.
Wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym
szczególnej opieki i pomocy możliwości udziału w różnych
formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku.
Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz
analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności
wychowawczych.
Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w
rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w
codziennej pracy szkoły.

Termin realizacji
praca ciągła
praca ciągła
praca ciągła
praca ciągła
praca ciągła

praca ciągła

Wykrywanie patologii życia społecznego i eliminowanie praca ciągła
początkowych symptomów niedostosowania poprzez
systematycznie przeprowadzane rozmowy indywidualne z

uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę
na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru
przez uczniów dalszego kształcenia.
Pomoc nauczycielom i wychowawcom w integracji zespołu
klasowego, pomoc w rozwiązywaniu problemów klasowych.
Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród
młodzieży (zajęcia w formie pogadanek, zabaw, dramy)
Realizowanie programów profilaktyczno-wychowawczych.
Współpraca z wychowawcami w celu wspólnego
oddziaływania na uczniów.
Interwencje, przy współudziale policji i sądu, w sytuacjach
przejawiania form niedostosowania społecznego (przemoc
fizyczna, używanie alkoholu, narkotyków).

wg potrzeb

wg potrzeb
wg potrzeb
wg potrzeb
praca ciągła
wg potrzeb

III Zakres indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej..
Lp
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Zadania do realizacji
Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć
psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń
szkolnych, konfliktów rodzinnych i w kontaktach
rówieśniczych.
Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla młodzieży z
trudnościami wychowawczymi dotyczących pozytywnych
wzmocnień.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami w sytuacjach
problemowych, terapia indywidualna i rodzinna w sytuacjach
kryzysowych
Udzielanie porad i pomocy uczniom w rozwiązywaniu
trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
Udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w
kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku.
Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania
społecznego dzieci i młodzieży.
Udzielanie pomocy pedagogicznej uczniom realizującym
indywidualny program lub tok nauki
Udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom
wybitnie uzdolnionym, odpowiednio do rozpoznawanych
potrzeb.
Zwracanie uwagi na indywidualne podejście nauczycieli do
uczniów z problemami wychowawczymi.
Udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na
badania do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Termin realizacji
praca ciągła

wg potrzeb
praca ciągła
praca ciągła
praca ciągła
praca ciągła
wg potrzeb
praca ciągła
praca ciągła
wg potrzeb

IV Zakres pomocy materialnej.
Lp
1.

2.
3.

Zadania do realizacji
Organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom
opuszczonym i osieroconym, z rodzin z problemem
alkoholowym, zdemoralizowanych, wielodzietnych mających
szczególne trudności materialne. Organizowanie pomocy
uczniom niepełnosprawnym, przewlekle chorym.
Wnioskowanie o kierowanie uczniów zaniedbanych
środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
Współpraca z Caritas Polska, PCK, Radą Rodziców w celu

Termin realizacji
praca ciągła

wg potrzeb
wg potrzeb

uzyskiwania różnych form pomocy materialnej.

V Organizacja pracy pedagoga szkolnego.
1. Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów,
rodziców i nauczycieli.
2. Kontakt z instytucjami współpracującymi ze szkołą (Sąd Rodzinny, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej).
3. Współpraca z władzami szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, doradcą zawodowym,
Radą Rodziców, szkolną służbą zdrowia.
4. Redagowanie opinii o uczniach dla instytucji sądowniczych (Wydział Rodzinny
i Nieletnich, Kuratorów Sądowych, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Ośrodków
Pomocy Społecznej).
5. Współpraca z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki
i wychowania.
6. Prowadzenie dokumentacji (roczny plan pracy, dziennik pedagoga, ewidencja uczniów
wymagających szczególnej opieki wychowawczej, karty indywidualne).

