PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO w roku szkolnym 2017/2018

ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE
Zadania
Diagnoza środowiska
uczniów

Formy realizacji
obserwacja uczniów

Terminy realizacji
Cały rok



Analiza dokumentacji,
międzylekcyjnych



Przeprowadzenie zajęć tematycznych ,,Wiem jak, wiem ile”(racjonalne korzystanie
z komputera)

Drugi semestr



Zapoznanie się z opiniami psychologiczno-pedagogicznymi uczniów o
specyficznych trudnościach w uczeniu się, konsultacje z wychowawcami i
nauczycielami

Wrzesień



Współpraca z wychowawcami klas celem zapoznania uczących daną klasę odnośnie
problemów wychowawczych uczniów, sytuacji rodzinnej zdrowotnej, problemów w
nauce oraz opracowanie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniów



Współpraca z nauczycielami, a w szczególności z wychowawcami uczniów
będących pod opieką pedagoga



Założenie dokumentacji



Sporządzenie aktualnych wykazów uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo,
wielodzietnych, o trudnej sytuacji materialnej



Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole

w

trakcie

zajęć,

przerw

Według potrzeb
Cały rok
Wrzesień/Październik
Wrzesień

Cały rok



Analiza przyczyn opuszczania zajęć lekcyjnych, rozmowy z uczniami, rodzicami,
nauczycielami

Według potrzeb



Wezwania telefoniczne lub pisemne dla rodziców uczniów mających problemy
wychowawcze

Według potrzeb



Podejmowanie czynności wyjaśniających zaistniałą trudną sytuację np. konsultacje i
współpraca z kuratorem społecznym, pracownikiem socjalnym, dzielnicowym

Według potrzeb



Zgłaszanie do Sądu Rodzinnego uczniów w przypadku, których zachodzi taka
konieczność oraz konsultacje z ich kuratorami



Rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z uczniami

Cały rok



Współpraca z wychowawcami – konsultowanie wspólnie podejmowanych działań

Cały rok

Według potrzeb

OPIEKA PEDAGOGICZNA
Pomoc pedagogiczna
uczniom.
Indywidualna opieka
pedagogiczna



Koordynowanie pracy wychowawców w realizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Wrzesień/cały rok



Czuwanie nad prawidłowością oceniania i stawiania wymagań uczniom, zgodnie z
zaleceniami opinii psychologiczno-pedagogicznej

Cały rok



Udzielanie uczniom pomocy w nawarstwiających się niepowodzeń szkolnych
(zajęcia kompensacyjno – korekcyjne)

Według potrzeb



Na bieżąco rozwiązywanie problemów uczniowskich



Udzielanie wskazówek, porad nauczycielom, rodzicom dotyczących postępowania z

Cały rok
Według potrzeb

uczniami z trudnościami w uczeniu się oraz z zaburzeniami w zachowaniu
POMOC MATERIALNA
Opieka nad uczniami
z rodzin
posiadających trudną
sytuację materialną



Współpraca z współpraca z Szkolnym Kołem Caritas, Radą Rodziców szkoły celem
wsparcia finansowego i rzeczowego rodzin



Dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin będących w szczególnie
trudnej sytuacji materialnej



Współpraca z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej



Organizowanie opieki i pomocy uczniom z rodzin alkoholików, prowadzenie
świetlicy terapeutycznej w ramach współpracy z gminną Komisją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, uczniom z rodzin wielodzietnych mających szczególne
trudności materialne
Zorganizowanie pomocy materialnej i przeprowadzenie akcji ,,Świąteczna paczka”
DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE



Działania z zakresu
realizacji programu
wychowawczego i
profilaktyki





Koordynowanie działań w zakresie realizacji programu profilaktycznowychowawczego szkoły
Współpraca w tworzeniu profilaktyczno - wychowawczego programu szkoły
Działania na terenie szkoły związane z bezpieczeństwem: organizacja konkursów,
gazetek, akcji: ,, Bezpieczna droga do szkoły” ,,Bezpieczne ferie i wakacje”,, Nie
pa l przy mnie proszę” ,, Stop agresji- tydzień bez agresji agresji”



Przestrzeganie zadań zawartych w planie profilaktyczno - wychowawczym



Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów klas 4-6 dotyczącej ilości spędzania

Cały rok
Cały rok
Według potrzeb
Cały rok
Grudzień

Cały rok
Październik
Zgodnie z planem
wychowawczoprofilaktycznym
Cały rok
Wrzesień/Październik

wolnego czasu przed komputerem w celu wyłapania osób należących do grupy
ryzyka


Organizacja spotkania ze specjalistą ds. uzależnień od Internetu



Współpraca z higienistką, pracownikami stacji epidemiologicznej w ramach
edukacji prozdrowotnej



Zgodnie z planem
profilaktyki

Zgodnie z planem
Koordynowanie udziału dzieci z klas 1-3 w programie profilaktycznym „ Nie pal profilaktyki
przy mnie proszę”, ,, Znajdź właściwe rozwiązanie” i konkursach oraz akcjach
profilaktycznych organizowanych w ramach Szkolnego Programu Profilaktyczno Wychowawczego

PEDAGOGIZACJA RODZICÓW



Wzbogacenie strony internetowej szkoły o materiały dla rodziców




Organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji pozaszkolnych np. Poradnia PP, Policja
Warsztaty dla rodziców

Cały rok
Według harmonogramu
spotkań

AKTYWNA SYSTEMATYCZNA WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI WSPIERAJĄCYMI SZKOŁE W WYPEŁNIANIU ZADAŃ
PROFILAKTYCZNYCH, SOCJALNYCH, OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, PEDAGOGICZNYCH

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Komenda Powiatowa Policji, Komisja do Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rodzinny, gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

Cały rok

WSPÓŁPRACA Z GRONEM PEDAGOGICZNYM, DYREKCJĄ SZKOŁY ORAZ DOSKONALENIE WŁASNE



Poszerzanie wiedzy w postaci aktywnego udziału w warsztatach i spotkaniach gminnej Komisji
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie



Konsultacje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami przedmiotowymi dotyczące form i metod Według potrzeb
pracy oraz innej działalności pedagoga



Informowanie grona pedagogicznego o sytuacji wychowawczej szkoły na posiedzeniu Rady Pedagogicznej

Półrocze pierwsze
Półrocze drugie



Prowadzenie dokumentacji:
 Dziennik Zajęć Pedagoga
 Notatki Służbowe, Teczki współpracy z instytucjami pozaszkolnymi
 Ewidencje uczniów wymagających wsparcia i pomocy

Cały rok

Cały rok

