ZADANIA GŁÓWNE

ZADANIA
SZCZEGÓŁOWE
1. Dokonywanie oceny
I. DIAGNOZOWANIE
POTRZEB ROZWOJOWYCH sytuacji uczniów w
zakresie potrzeb
I EDUKACYJNYCH ORAZ
rozwojowy, edukacyjnych
MOŻLIWOŚCI
oraz możliwości
PSYCHOFIZYCZNYCH
psychofizycznych.
UCZNIÓW
2. Pomoc nauczycielom w
interpretacji orzeczeń i
opinii z Poradni
Psychologiczno—
Pedagogicznej.
3. Dokonywanie oceny
sytuacji wychowawczej w
szkole

II. MINIMALIZOWANIE
SKUTKÓW ZABURZEŃ
ROZWOJOWYCH I
ZAPOBIEGANIE
ZABURZENIOM
ZACHOWANIA

PODJĘTE DZIAŁANIA

1. Rozmowy z uczniami i
rodzicami/opiekunami
prawnymi.
2. Analiza dokumentacji
ucznia- orzeczeń i opinii z
Poradni PsychologicznoPedagogicznej.
3. Prowadzenie obserwacji
funkcjonowania uczniów.
4. Konsultowanie się w
sprawie indywidualnych
przypadków z poradnia
psychologiczno —
pedagogiczną.
5. Rozmowy z
nauczycielami i
nauczycielami
wychowawcami.
5. Przeprowadzenie ankiety
wśród uczniów dotyczącej
sytuacji wychowawczej w
szkole.
6. Przeprowadzenie ankiety
umożliwiającej
rozpoznawanie warunków
życia i nauki uczniów
sprawiających problemy
wychowawcze.
1. Współpraca z rodzicami 1. Wspieranie rodziców w
rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i
dydaktycznych oraz
rozwijanie ich umiejętności
wychowawczych.
2. Rozmowy indywidualne z
rodzicami.
3. Poradnictwo dotyczące
pracy z dzieckiem w domu
(wskazywanie literatury
fachowej i instytucji
świadczących pomoc).
4. Prowadzenie rozmów
mediacyjnych z rodzicami i
ich dziećmi (w razie
zaistniałej potrzeby).
5. Pedagogizacja rodziców.
6. Udzielanie porad
rodzicom w zakresie pomocy

psychologiczno –
pedagogicznej

III. REALIZOWANIE
GODZIN
PEDAGOGICZNYCH

IV. PROWADZENIE
DORADZTWA

2. Rozwiązywanie
pojawiających się w
szkole problemów
opiekuńczowychowawczych.

1. Rozmowy dyscyplinujące,
uświadamiające, motywujące
z uczniami.
2. Współpraca z PPP w
Radomiu
3. Prowadzenie zajęć
profilaktycznych podczas
godzin pedagogicznych.
4. Dbanie o realizowanie
obowiązku szkolnego przez
uczniów.

3. Współpraca z
nauczycielami

1. Udzielanie pomocy
nauczycielom w
rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i
dydaktycznych oraz
rozwijanie ich umiejętności
wychowawczych.
2. Organizowanie szkoleń,
warsztatów dla Rady
Pedagogicznej,
zwiększających umiejętności
wychowawcze.
3. Stały kontakt z
wychowawcami klas

4. Realizowanie Programu
WychowawczoProfilaktycznego
1.Zdrowy styl życia.
2.Bezpieczeństwo w
Internecie.
3.Stop uzależnieniom!
4.Porozumienie bez
przemocy.
5.Integracja rówieśnicza

1. Przedstawienie
uczniom rynku pracy

ZAWODOWEGO

V. PRACA KOREKCYJNOKOMPENSACYJNA
VI. WSPÓŁPRACA Z
INSTYTUCJAMI
OŚWIATOWYMI I
WSPIERAJĄCYMI SZKOŁĘ

2. Przeprowadzenie
ankiety dotyczącej
predyspozycji
zawodowych uczniów
3. Rozmowy na temat
wyboru kierunku
kształcenia
4. Zorganizowanie
warsztatów z doradcą
zawodowym
1. Stworzenie
indywidualnego planu
pracy z uczniem na
podstawie opinii z PPP
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Radomiu
Ul. Kolejowa 15
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Radomiu
Ul. Domagalskiego 7
Gminny Ośrodek Pomocy
w Goździe
Ul. Radomska 34

VII. INNE CZYNNOŚCI
PEDAGOGA

1. Prowadzenie
dokumentacji (dziennik
pedagoga, notatki
służbowe, ewidencja
uczniów wymagających
szczególnej opieki
wychowawczej i
wsparcia).
2. Czuwanie nad
realizacją zaleceń Poradni
Psychologiczno –
Pedagogicznej
wynikających z badań
przeprowadzonych u
uczniów.
5. Udostępnianie
materiałów dla
nauczycieli i
wychowawców w zakresie
prowadzonych zajęć

wychowawczych
w klasach.
6.Prowadzenie zajęć
logopedycznych w kl.0

