Obszary działań i zadania pedagoga szkolnego
do realizacji w roku szkolnym 2022/23
Postawa prawna
Dziennik Ustaw z dn. 25.08. 2017 r. Poz. 1591
Rozporządzenie MEN z dnia 09.08.2017 r. w sprawie zasad i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

I.
Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych
oraz wspierania mocnych stron uczniów
Wg zapotrzebowania cały rok
Opracowanie i aktualizowanie wykazu uczniów klas I – III z opiniami/orzeczeniami
zaświadczeniami od lekarzy/specjalistów Uczniowie ze SPE
wrzesień 2021 r.

poradni i

innymi

Koordynowanie działań szkoły w zakresie dostosowań uczniów na egzaminie maturalnym zgodnie z aktualną
podstawą prawną
wrzesień – grudzień 2022 r.

II.
Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów
Wg zapotrzebowania cały rok
Badania atmosfery, wzajemnych relacji i poczucia bezpieczeństwa w nowej szkole
I semestr

III.
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb
Wspomaganie działań szkoły w zakresie rozpoznawania potrzeb uczniów, indywidualizacji procesu nauczania i
wychowania uczniów oraz udzielanej im pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
- porady
- konsultacje
- grupy wsparcia
- zajęcia ind. o charakterze terapeutycznym
- kontrakty
- wnioski i opinie
- współpraca z kuratorami sądu rodzinnego
- konsultacje specjalistów na terenie szkoły
- spotkania zespołów pomocy PP, wychowawczych i interwencyjnych
- opracowywanie informacji dla wychowawców na zebrania z rodzicami
- realizowanie zaleceń specjalistów

IV.
Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodzieży
Współpraca z instytucjami, poradniami, specjalistami oraz edukatorami w zakresie profilaktyki problemowej i
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
MONAR Leszno, Arka Noego Ostrów, Poradnia TERAPIA Rawicz, Poradnia PP- P, Starostwo Powiatowe,
policja – zajęcia prewencyjne, Sąd rodzinny, SANEPID Rawicz, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rawicz, Kraków – spektakle profilaktyczne, CUS – konferencje problematyka niepełnosprawności, CI i PKZ
Leszno itd.
OFERTA GABINETU PEDAGOGA
Cykl filmów z profilaktyki problemowej – na godziny wychowawcze
Aktualne ulotki, plakaty edukacyjno-profilaktyczne, broszury, informatory, adresy / telefony kontaktowe do
specjalistów , instytucji pomocowych, literatura specjalistyczna, poradniki, konspekty
Warsztaty edukacyjne dla uczniów „Jak radzić sobie ze stresem”
II semestr
Warsztaty edukacyjno – plastyczne „HEJT” dofinansowanie z RR
II semestr
Prezentacja multimedialna „Cyfrowi tubylcy”
Spektakl profilaktyczny interaktywny z profilaktyki uzależnień dofinansowanie z RR
II semestr
Gablota parter – ogłoszenia pedagoga, konkursy, plakaty inf., prace uczniów, prezentacja osiągnięć itd.
Fakultet pedagoga – kontynuacja w czasie nauki zdalnej

V.
Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i
pozaszkolnym uczniów
Dyżur pedagoga dla rodziców i uczniów we wtorki 15:50-16:15
Całoroczna współpraca z psychologiem i specjalistami Poradni PP w Rawiczu i innymi poradniami
Kierowanie na konsultacje i badania diagnostyczne do poradni PP i do innych poradni specjalistycznych
Upowszechnienie archiwum FAKULTETU PEDAGOGA wg ind. zapotrzebowania
DKF dla uczniów – kontynuacja X edycji (tematyka psychologiczno- społeczna)
Grupa wsparcia psychologicznego – kontynuacja w czasie nauki zdalnej

VI.
Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych
Konsultacje specjalistyczne dla nauczycieli, uczniów i rodziców poprzez:
- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- mediacje
- negocjacje
- działania prewencyjne
- interwencje wychowawcze i inne

VII.
Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
Organizowanie dyżurów i spotkań psychologa z uczniami, nauczycielami i rodzicami w szkole
Współpraca z CI i PKZ w Lesznie
Rozpoznawanie edukacyjnych i rozwojowych potrzeb uczniów

VIII.
Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Program Wychowawczo – Profilaktyczny koordynator
Zespół Pomocy PP koordynator
Zespół Interdyscyplinarny - Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Gmina Rawicz
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 2017-2022 Powiat Rawicz
Zespół Wsparcia Pedagogów i Psychologów
Powiatowy Zespół Zapobiegania Przestępczości 2020-2024
DKF RUTW – kontynuacja
Seminaria, szkolenia, konferencje, kursy
wg ofert na bieżąco

Pedagog Joanna Bukowska

Rada pedagogiczna 13.09.2022 r.

