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L.P. ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN 

I. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

planowanie sposobów ich zaspokajania a także wspieranie 

mocnych stron uczniów:  

 prowadzenie obserwacji, rozmów oraz zbieranie 

informacji ze środowiska lokalnego, instytucji 

wspomagających rozwój i wychowanie uczniów;  

 konsultowanie z nauczycielami trudności uczniów, 

w kwestii określania zakresu wskazywanej pomocy;  

 udzielanie wsparcia zespołom w analizie orzeczeń i 

opinii psychologiczno-pedagogicznych oraz innej 

dokumentacji ucznia;  

 konsultowanie indywidualnych przypadków ze 

specjalistami;  

 planowanie sytuacji dydaktyczno-wychowawczych 

umożliwiających uczniowi osiągnięcie sukcesu;  

 proponowanie lub prowadzenie zajęć rozwijających 

predyspozycje i uzdolnienia ucznia;  

 udzielanie informacji o możliwych formach edukacji 

ucznia.  
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II. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, 

zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja 

różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych 

uczniów: 

 udzielanie nauczycielom informacji w zakresie 

zaspokajania potrzeb uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi;  

 wskazywanie zalecanych form i sposobów 

dostosowania wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych 

i edukacyjnych dziecka;  

 wskazywanie zajęć specjalistycznych zgodnie 

z rozporządzeniem o organizacji pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej;  

 udzielanie porad nauczycielom w zakresie metod pracy 

z uczniami przejawiającymi trudności w zachowaniu;  

 przeprowadzanie rozmów indywidualnych z uczniami 

przejawiającymi trudności szkolne;  

 projektowanie i monitorowanie działań 

interwencyjnych podejmowanych w stosunku do 
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uczniów;  

 pozyskiwanie rodziców do współudziału w realizacji 

działań wobec ich dziecka;  

 prowadzenie zajęć zgodnie z posiadanymi 

kwalifikacjami;  

 konsultowanie indywidualnych przypadków ze 

specjalistami;  

 udzielanie informacji o możliwych formach edukacji 

ucznia.  

 

III. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej:  

 prowadzenie zajęć terapeutycznych indywidualnych 

i grupowych;  

 prowadzenie indywidualnego wsparcia i poradnictwa 

dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów 

i nauczycieli;  

 prowadzenie działań o charakterze konsultacyjnym dla 

uczniów, rodziców/prawnych opiekunów i nauczycieli.  
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IV. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 
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V. Opieka indywidualna nad uczniem z zespołem Aspergera 

celem: 

 wspomagania koncentracji uwagi; 

 wsparcia w zakresie kompetencji społecznych; 

 pomocy w zakresie radzenia sobie z doświadczanymi 

emocjami 

 pracy nad innymi deficytami. 
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VI. Współpraca z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, 

nauczycielami i innymi pracownikami szkoły: 

 systematyczne konsultacje z dyrektorem 

i wicedyrektorem szkoły w sprawach uczniów i innych 

bieżących zadań zleconych do realizacji; 

 współpraca z pedagogami szkolnymi w celu realizacji 

wspólnych działań.  
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VII. Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich 

umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

uczniów: 

 udzielanie wsparcia (współpraca) w zakresie 

rozwiązywania sytuacji konfliktowych w klasie;  

 współpraca dotycząca pracy z uczniem mającym 

trudności szkolne, uczniem szczególnie uzdolnionym; 

 konsultacje w sprawach uczniów ze szczególnymi 

trudnościami w nauce;  

 udzielanie porad odnośnie postępowania z uczniami 
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sprawiającymi trudności wychowawcze, bądź 

przejawiającymi inne nieprawidłowości w zakresie 

funkcjonowania emocjonalno-społecznego.  

 

VIII. Współpraca z rodzicami: 

 indywidualne spotkania z rodzicami; 

 udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych;  

 wyjaśnianie przyczyn pojawiających się trudności 

szkolnych;  

 udzielanie porad w sprawach dotyczących zdrowia 

psychicznego i rozwoju sprawności umysłowej dzieci;  

 udzielanie porad i wskazówek odnośnie kontaktów 

z różnymi instytucjami pozaszkolnymi.  

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

IX. Doskonalenie zawodowe 

 współpraca z psychologami z innych szkół oraz 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych; 

 podnoszenie kwalifikacji w wewnątrzszkolnych 

i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego; 

 kontynuacja kursu będącego drogą do uzyskania 

Certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego 

w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej; 

 regularny udział w superwizjach. 
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X. Prowadzenie dokumentacji w/w działalności.  
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