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DZIAŁ 
 

ZADANIA I TEMATYKA SPOSÓB REALIZACJI 

OGÓLNO -

WYCHOWAW

CZY 

1.Monitorowanie sytuacji wychowawczej w 

szkole – rozpoznawanie zagrożeń, informowanie 

o nich dyrekcję, wychowawców i rodziców oraz 

podejmowanie środków zaradczych. 

 

2.Pomoc w rozwiązywaniu trudności 

wychowawczych uczniów zgłaszanych przez 

wychowawców i rodziców. 

 

3.Praca indywidualna z uczniami sprawiającymi 

trudności wychowawcze. 

 

4.Praca wychowawcza z grupami klasowymi 

sprawiającymi trudności wychowawcze – 

tematyczne warsztaty klasowe. 

 

5.Wspieranie wychowawców klas w działaniach 

wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

6.Pomoc rodzicom młodzieży sprawiającej 

trudności w rozwiązywaniu problemów 

Współpraca z wychowawcami klasowymi, 

wychowawcami w internacie, rodzicami. Współpraca z 

instytucjami: Sądem, Policją, Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, innymi szkołami. 

 

Indywidualna praca diagnostyczna i terapeutyczna z 

uczniami i rodzicami. Pedagogizacja rodziców. 

 

 

Zajęcia indywidualne z uczniami. 

 

 

Zajęcia  warsztatowe z grupami klasowymi. 

 

 

 

Współpraca z pielęgniarką szkolną. 



wychowawczych. 

 

7.Konsultacje z wychowawcami klas w celu 

wspierania ich w pracy wychowawczej oraz 

wymiany niezbędnych informacji dot. spraw 

wychowawczych. 

 

8.Wspieranie uczniów w nabywaniu 

umiejętności interpersonalnych. 

PROFILAKTY

CZNO - 

WYCHOWAW

CZY 

1.Rozpoznawanie warunków bytowo – 

materialnych uczniów przejawiających problemy 

dydaktyczne i wychowawcze. 

 

2.Formułowanie wniosków do pracy 

wychowawczej oraz pomoc nauczycielom i 

wychowawcom w rozwiązywaniu zaistniałych 

problemów. 

 

3.Udzielanie pomocy rodzicom uczniów z 

trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi tj. 

profilaktyka domowa podkreślająca znaczenie 

zaufania, autorytetu i konsekwencji oraz 

prawidłowej atmosfery i komunikacji w 

rodzinie. 

Stały kontakt z wychowawcami klas oraz rodzicami. 

Współpraca z pracownikami internatu, samorządem 

uczniowskim, MOPS, GOPS, pedagogami innych szkół. 

 

Rozmowy z uczniami i rodzicami. 

Współpraca z kuratorską służbą sądową przy Sądzie 

Rejonowym.  

 

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w 

pedagogizacji rodziców. 

 

 

 

 



 

4.Współpraca z organizacjami i instytucjami 

zajmującymi się problemami wynikającymi z 

patologii społecznych. 

 

5.Opieka nad uczniami będącymi pod nadzorem 

kuratorów. 

 

6.Wspieranie wychowawców klas w działaniach 

profilaktycznych wynikających ze Szkolnego 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

7.Diagnozowanie środowiska szkolnego w 

zakresie bezpieczeństwa w szkole. 

 

8.Koordynowanie działań zmierzających do 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.  

 

Współpraca z pracownikami internatu, samorządem 

uczniowskim, MOPS, GOPS, pedagogami innych szkół. 

 

 

Współpraca z kuratorami sądowymi. 

OPIEKA 

PSYCHOLOGI

CZNO - 

PEDAGOGICZ

NA 

1.Opieka i wspieranie uczniów z orzeczeniami o 

potrzebie kształcenia specjalnego, opiniami o 

specyficznych trudnościach w nauce i z 

zaświadczeniami lekarskimi o chorobie 

przewlekłej. 

 

2.Praca z  uczniami potrzebującymi pomocy  w 

adaptacji do nowych warunków.  

Zajęcia warsztatowe. 

Pogadanki. 

Projekcja filmów edukacyjnych. 

Praca indywidualna z uczniami  i rodzicami. 

 

Zajęcia integracyjne w grupie klasowej. 

 



 

3.Udzielanie pomocy uczniom mającym 

trudności w nawiązywaniu kontaktów. 

 

4.Udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu 

trudności powstających na tle konfliktów 

rodzinnych. 

 

5.Udzielanie pomocy uczniom, którzy mają 

problemy w radzeniu sobie z niepowodzeniami 

szkolnymi i z nadmiernym stresem. 

 

6.Praca z uczniami uchylającymi się od 

wypełniania obowiązków szkolnych i ich 

rodzicami 

 

7.Udzielanie pomocy uczniom w rozwiązywaniu 

problemów okresu dojrzewania i wchodzenia w 

okres dorosłości. 

Współpraca z Por. Psych. – Pedagog. 

 

 

Współpraca z wychowawcami i pielęgniarką szkolną. 

POMOC 

PSYCHOLOGI 

CZNO -

PEDAGOGICZ

NA 

1.Pomoc nauczycielom w sporządzaniu 

pisemnych opinii o trudnościach szkolnych 

uczniów ubiegających się o badania w PPP i 

poradniach specjalistycznych. 

 

Praca indywidualna i zespołowa z uczniami. 

Współpraca z wychowawcami klas i innymi nauczycielami 

oraz pielęgniarką szkolną. 

 

Współpraca z PPP. 



2.Rejestrowanie orzeczeń i opinii uczniów z 

poradni specjalistycznych. 

 

3.Rozpoznawanie i zaspokajanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości 

psychofizycznych w celu wspierania ich 

potencjału rozwojowego.  

 

4.Wspieranie nauczycieli przy dostosowywaniu 

wymagań edukacyjnych do możliwości 

edukacyjnych i zdrowotnych uczniów z 

orzeczeniami i opiniami z poradni 

specjalistycznych. 

 

5.Monitorowanie osiągnięć edukacyjnych 

uczniów z orzeczeniami i opiniami, pomoc w 

rozwiązywaniu ewentualnych problemów. 

 

6.Praca indywidualna z uczniami 

przejawiającymi problemy dydaktyczne w celu 

określenia ich podłoża oraz pomoc w znalezieniu 

satysfakcjonującego rozwiązania. 

 

Prowadzenie rejestru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje z nauczycielami. 



POMOC 

MATERIALNA 

1.Zbieranie informacji o uczniach znajdujących 

się w trudnej sytuacji materialnej. 

 

2.Organizowanie, w miarę możliwości, pomocy 

materialnej dla takich uczniów. 

 

3.Współpraca ze Szkolnym Klubem 

Wolontariatu,  MOPS, Gminnymi OPS, 

CARITAS, PCPR i PCK przy rozwiązywaniu 

problemów uczniów znajdujących się w 

szczególnie trudnej sytuacji materialnej. 

 

4.Koordynowanie prac nad realizacją 

Rządowego programu pomocy uczniom 

„Wyprawka szkolna”. 

 

 

Współpraca  z Wychowawcami i z Radą Rodziców. 

 

  

Współpraca z Radą Rodziców, z GOPS/MOPS oraz z 

Kierownik Internatu szkolnego.  

 

Współpraca z wychowawcami klas i pielęgniarką. 

Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. 

Kontakt z MOPS, Gminnymi OPS, PCK, 

PCPR,CARITAS. 

 

 

Aktualizacja danych o uczniach uprawnionych do 

otrzymania pomocy, analiza wniosków o pomoc, 

rozliczanie faktur na zakup podręczników i pomocy. 

  

Sporządził: 

Mariusz Wieleba 


