
Plan działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom na 
rok szkolny 2017/2018 

Formy pomocy Sposoby realizacji Osoba odpowiedzialna Termin 
realizacji 

Uwagi 

Kontakty indywidualne z zespołem 
specjalistów i nauczycieli 

 Udzielanie informacji uczącym w 
oparciu o: informacje, opinie, 
orzeczenia, zaświadczenia 
lekarskie i inne informacje 
specjalistyczne o dziecku 

 Prowadzenie kart obserwacji 
zachowań uczniów stwarzających 
problemy szkolne, gromadzenie 
wiedzy o dziecku ( orzeczenia, 
opinie, zaświadczenia lekarski itp.) 

 Pomoc nauczycielom w 
opracowywaniu arkuszy z zakresu 
dostosowywania potrzeb 
edukacyjnych do możliwości 
psychofizycznych ucznia  
 

 Organizowanie zajęć pomocy w 
nauce 
 

 Organizowanie zajęć dydaktyczno 
– wyrównawczych 
 

 Współpraca z nauczycielami w 
zakresie pomocy uczniom z 
nadpobudliwością psychoruchową  
 

Dyrekcja, pedagog , 
nauczyciele, logopeda 
  
Nauczyciel, 
Pedagog , logopeda 
 
 
Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog 
 
Dyrektor szkoły 
 
 
 
 
 
pedagog 
 
 
 
pedagog 
 
 
pedagog 

 
 
 
Cały rok 

 

Kontakty indywidualne z 
pracownikiem socjalnym 

Wywiad środowiskowy (karta wywiadu) Pracownik socjalny, 
pedagog  

Cały rok, wg. 
potrzeb 

 



Spotkania z zespołem nauczycieli i 
wychowawców 

 Wymiana spostrzeżeń dotyczących 
rozwoju psychofizycznego dziecka, 
jego potencjalnych możliwości, 
oraz zainteresowań i 
funkcjonowania w grupie 
rówieśniczej 

 Wytyczenie w kierunku pracy 
dydaktyczno – wyrównawczej z 
uwzględnieniem zainteresowań 
ucznia 

 Opracowanie diagnozy 
funkcjonalnej  uczniów na potrzeby 
zespołu uczącego 

 
 Opracowanie indywidualnych 

programów edukacyjno 
terapeutycznych - wychowawczych 

 
 Opracowanie indywidualnych i 

grupowych  programów 
dydaktyczno wyrównawczych  

Lekarz, psycholog, 
logopeda, nauczyciele, 
terapeuta 
 
 
 
 
psycholog, logopeda, 
nauczyciele, terapeuta 
 
psycholog, logopeda, 
nauczyciele 
 
 
nauczyciele 
 
 
 
 
psycholog logopeda, 
nauczyciele grup 

IX – X 
cały rok  
Wg. Potrzeb 
 
 
 
 
 

 

Kontakty z poradnią psychologiczno 
pedagogiczną 

 Wystawianie informacji  
logopedycznych, pedagogicznych  i 
wychowawczych na potrzeby 
rodziców i  poradni 

wychowawcy, logopeda, 
pedagog 

 Wg. Potrzeb  

Uroczystości szkolne i grupowe Aktywny udział rodziców w 
uroczystościach na terenie szkoły: 

 Integrowanie rodziców ze 
społecznością szkolną 

 Zachęcenie rodziców do wspierania 
dziecka podczas wspólnej nauki i 

Dyrekcja, nauczyciele, 
logopeda, pedagog 

Wg. 
Kalendarza 
uroczystości 

 



zabawy. 
 Stwarzanie rodzicom sytuacji do 

bycia współgospodarzami szkoły 
Wycieczki szkolne  Integrowanie uczniów i ich 

rodziców ze społecznością lokalną 
 

Dyrekcja, nauczyciele, 
pracownicy szkoły 

Wg. 
Kalendarza 
imprez i 
pojawiających 
się 
możliwości 

 

Kontakty indywidualne z rodzicami  Wymiana informacji odnośnie 
funkcjonowania dziecka w domu i 
szkole (karta wywiadu, notatki w 
dzienniku, notatki z wywiadu) 
 

 Systematyczne informowanie o 
postępach dziecka i jego 
zainteresowaniach 
 
 

 Konsultacje z rodzicami dotyczące 
funkcjonowania dziecka na tle 
grupy rówieśniczej 
 

 Wspieranie w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych 
(kontrakt, zapoznanie z metodami 
stosowanymi w pracy 
wychowawczej) 

Wychowawcy, pedagog, 
logopeda, nauczyciele 
 
 
Pedagog, logopeda, 
nauczyciele 
 
Nauczyciele  
 
 
Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele   
 

Cały rok  
 wg. Potrzeb 
 
 
Cały rok  
Wg. Potrzeb 
 
Cały rok   
Wg. Potrzeb 
 
wg potrzeb 

 

Zebrania grupowe rodziców i 
uczących 

 Zebrania informacyjne dla 
wszystkich rodziców 

 

Dyrekcja, pedagog, 
nauczyciele 
 
 

 
 
 
Cały rok  

 



 Spotkania rodziców  z zespołem 
nauczycieli uczących z danego 
przedmiotu. 
 
 

 Udział Rady Rodziców w Radzie 
Pedagogicznej – zapoznanie z 
programem profilaktyki i 
wychowania 

Nauczyciele przedmiotów 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor szkoły 

Wg. Potrzeb 
 
 
 

Zajęcia otwarte  Wychowawcze zajęcia otwarte z 
uczniami z udziałem innych 
uczniów, wychowawców, 
nauczycieli, pedagoga, dyrektora, 
rodziców 

 Zajęcia profilaktyczne prowadzone 
przez pracowników PPP 

 
 Psychoedukacja indywidualna i 

grupowa 
 

 Praca indywidualna – 
instruktażowa w celu zapoznania 
rodziców z wykorzystywanymi 
metodami twórczymi i 
alternatywnymi wpływającymi na 
zmniejszenie napięcia 
emocjonalnego i stresu u dzieci : 
 
- terapia przez czynności życia 
codziennego,  
- zabawy niedyrektywnej,  
- techniki relaksacyjne,  

Nauczyciele  
 
 
 
 
Pedagog, pracownicy PPP 
 
 
 
pedagog, logopeda, 
nauczyciele 
 
Psycholog ,pedagog, 
logopeda, nauczyciele 

 
Cały rok 
 
Wg. Potrzeb  

 



- techniki masażu ciała i  masażu  
logopedycznego 
- kreacje ruchowe,  
- wspomagające i alternatywne 
metody komunikacji 

Kącik rodzica  Wystawa wytworów artystycznych 
i innych wykonanych przez 
uczniów  

 Eksponowanie zdjęć na tablicy 
szkolnej – ukazywanie ucznia w 
różnych sytuacjach podczas zajęć, 
uroczystości, wycieczek. 

 Dodatkowe karty pracy  dla 
uczniów w celu doskonalenia 
umiejętności dydaktycznych, 
rozwijania zainteresowań, 
pożytecznego spędzania czasu, do  
wykonania w domu dla chętnych 
uczniów  za zgodą rodziców 

Nauczyciele , pedagog, 
nauczyciel plastyki  
 
 
Nauczyciele, wychowawcy 
 
 
 
Nauczyciele 

Cały rok 
 
 
Cały rok 
 
 
 
Cały rok 

 

Referaty i warsztaty dla rodziców  Właściwe rozpoznawanie i  
zaspokajania podstawowych 
potrzeb  dziecka dla jego 
prawidłowego, harmonijnego 
rozwoju 

 Jak właściwie pomagać dziecku w 
nauce i jak wspierać w załamaniach 
emocjonalnych? 

 Jak planować aktywne spędzanie 
czasu wspólnego w domu bez 
komputera  
 

Wychowawcy, pedagog, 
nauczyciele 

I sem 
 
 
 
 
 
II sem 
 

 

Referaty i warsztaty dla nauczycieli  Domowi Detektywi  I sem  



(Rada szkoleniowa)  ………………………………….. 
 ………………………………….. 
 ………………………………….. 
 ………………………………….. 

 

 
 
II sem 

Propozycje tematów do zajęć 
profilaktycznych  

 AIS 
 AIDS 
 AH1/N1 
 Bezpieczeństwo swoje i innych 

Nauczyciele Cały rok wg 
miesięcznych 
planów 

 

Realizowane w szkole programy 
profilaktyczno- zdrowotne  

 Spójrz inaczej 
 Radosny uśmiech radosna 

przyszłość 
 Przemoc wobec dzieci 
 Trzymaj formę 
 Pomost 
 i inne 

 
 
 

Pedagog, wychowawcy, 
nauczyciele,  

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
         




