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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (z późn.
zm.).
Plan pracy ma charakter ramowy.

Zadania mogą być realizowane we współpracy z:

● dyrekcją szkoły,

● rodzicami,

● wychowawcami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

● specjalistami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grodzisku Wielkopolskim,

● innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Możliwe formy udzielanej pomocy:

● indywidualna,

● grupowa.

Możliwe metody pracy:

● rozmowa,

● wywiad (strukturalizowany/niestrukturalizowany),

● konsultacja,

● poradnictwo,

● interwencja kryzysowa,

● mediacja,

● dyskusja,

● warsztat,

● wykład,

● szkolenie,

● obserwacja,

● badanie kwestionariuszowe.

W razie konieczności, metody te mogą przyjąć formę zdalną.
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Zadanie Forma realizacji i podejmowane działania Czas
realizacji

Prowadzenie
badań i działań
diagnostycznych
uczniów;
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych i
edukacyjnych
oraz możliwości
psychofizycznych.
Diagnozowanie
przyczyn
niepowodzeń
szkolnych i
społecznych.
Dz.U z 2020 r. poz
1280 § 24 p.1

● Analiza dokumentacji będącej przesłanką do objęcia
uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną, takich
jak opinie i orzeczenia z poradni
psychologiczno-pedagogicznych.

● Badania kwestionariuszowe (podczas spotkań
indywidualnych lub zajęć grupowych - na życzenie
ucznia, nauczyciela, rodzica lub inicjowane przez
psychologa). Narzędzia różnorodne, dopasowane do
potrzeb oraz celu badania, obszaru problemowego,
warunków fizycznych itd.

● Rozpoznawanie trudności w procesie edukacyjnym,
zwłaszcza z uwagi na aktualne sytuacje kryzysowe (m. in.
wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19). Projektowanie
oraz realizowanie działań zaradczych, np. zajęć
rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne,
usprawniających regulację emocjonalną, konstruktywne
radzenie sobie ze stresem, umiejętne stawianie sobie
celów i realizowanie ich itd.

● Spotkania z uczniami i wywiady z rodzicami oraz z
nauczycielami dla potrzeb diagnostyki np. w Poradni
Psychologiczno Pedagogicznej, Poradni Zdrowia
Psychicznego, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o
Niepełnosprawności.

● Cudzoziemcy - zwrócenie szczególnej uwagi na trudności
w procesie dydaktyczno-wychowawczym u uczniów z
zagranicy. Rozpoznawanie ich indywidualnej sytuacji i
szukanie rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i
możliwości (np. bariera językowa). Uwzględnienie sfery
emocjonalnej, w tym poczucia obcości, przeżytych traum,
specyfiki kulturowej w ekspresji emocjonalnej itd.

Wrzesień
2021

W miarę
potrzeb

Diagnozowanie
sytuacji
wychowawczych
w celu
rozwiązywania
problemów
wychowawczych
ograniczających
prawidłową
adaptację ucznia.

● Warsztaty o różnej tematyce (dopasowane do potrzeb
klasy), które pozwolą na wzajemne poznanie się uczniów
i psychologa. Podczas nich możliwa będzie obserwacja
sytuacji wychowawczej panującej w klasie.

● Warsztaty integracyjne dla klas (zwłaszcza na prośbę
wychowawcy), co wzmocni pozytywne relacje w klasie i
tym samym może przeciwdziałać niektórym problemom
wychowawczym. Pozwoli to również na przeciwdziałanie
lub łagodzenie trudności emocjonalnych wynikających z
kryzysu związanym z wojną w Ukrainie oraz pandemią

Cały rok
szkolny
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Dz.U z 2020 r. poz
1280 § 24 p.2

COVID-19. Zwrócenie uwagi na prawidłową akulturację
osób z zagranicy.

● Diagnoza klasy i mechanizmów grupowych w przypadku
zgłoszonych przez wychowawcę problemów
wychowawczych. Planowanie oraz wdrażanie możliwych
działań zaradczych we współpracy z wychowawcą klasy.

● Bieżąca ocena funkcjonowania ucznia w przypadku
zgłoszenia takiej potrzeby przez nauczyciela, rodzica
bądź samego ucznia. Analiza kontekstu rodzinnego,
rówieśniczego, ewentualnych trudności wychowawczych,
osiągnięć edukacyjnych. Zaplanowanie oraz realizacja
działań zaradczych. Konsultacje dla rodziców, uczniów
oraz nauczycieli.

Udzielanie
uczniom pomocy
psychologiczno-pe
dagogicznej w
formach
odpowiednich do
rozpoznanych
potrzeb

Dz.U z 2020 r. poz
1280 § 24 p.3

● Konsultacje indywidualne dla uczniów wymagających
wsparcia w zaistniałej sytuacji kryzysowej (np.
edukacyjnej, rodzinnej, rówieśniczej). Spotkania
jednorazowe lub cykliczne w ustalonych terminach, jeśli
uczeń, nauczyciel lub rodzic wyrazi chęć regularnych
spotkań. W razie doraźnej potrzeby udostępnienie
nauczycielom, rodzicom lub uczniom numeru telefonu do
psychologa.

● Dostępność dla uczniów, rodziców i nauczycieli poprzez
spotkania na żywo, jak i również wiadomości w
e-dzienniku oraz kontakt telefoniczny.

● Grupy wsparcia o charakterze terapeutycznym. Tematyka
grup dostosowana będzie do zgłaszanych potrzeb
uczniów (np. poczucie wykluczenia, sytuacje kryzysowe,
niskie poczucie własnej wartości, niskie umiejętności
regulacji emocjonalnej, niepowodzenia edukacyjne).

● Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne,
zwłaszcza dla uczniów, u których stwierdzono deficyt w
tym obszarze.

Cały rok
szkolny

Podejmowanie
działań z  zakresu
profilaktyki
uzależnień i
innych
problemów dzieci
i młodzieży
Dz.U z 2020 r. poz
1280 § 24 p.4

● Warsztaty nt konstruktywnych sposobach radzenia sobie
ze stresem, zwłaszcza przedmaturalnym. W szczególności
dla klas maturalnych. Zajęcia przeprowadzane np. na
zgłoszenie wychowawców.

● Warsztaty psychoedukacyjne nt uzależnień od substancji,
behawioralnych. Sposoby monitorowania,
przeciwdziałania, reagowania. Dla uczniów, nauczycieli
lub rodziców.

● Wzmacnianie czynników chroniących. Przeciwdziałanie
wykluczeniu czy dyskryminacji, np. poprzez zajęcia dla
klas rozwijające zdrowe relacje wewnątrzgrupowe,

Styczeń/
luty

Cały rok

3



integrujące, niwelujące uprzedzenia. Stymulowanie
zachowań prospołecznych.

● Konsultacje w ramach profilaktyki uzależnień dla
uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Udzielanie wsparcia
i porad psychologicznych w celu przeciwdziałania lub
radzenia sobie z uzależnieniami.

Minimalizowanie
skutków
zaburzeń
rozwojowych,
zapobieganie
zaburzeniom
zachowania oraz
inicjowanie
rożnych form
pomocy w
środowisku
uczniów Dz.U z
2020 r. poz 1280 §
24 p.5

● Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
uczniów, również wspierające rozwój inteligencji
emocjonalnej (np. konstruktywne sposoby radzenia sobie
ze stresem).

● Konsultacje dla rodziców zgłaszających trudności ucznia
(np. emocjonalne, edukacyjne) lub problemy
wychowawcze. Porady psychologiczne, psychoedukacja.
Nawiązanie kontaktu z uczniem, spotkania cykliczne lub
doraźne. W miarę potrzeb utrzymywanie kontaktu z
rodzicem.

● Kształcenie własne, zwłaszcza w zakresie metod
terapeutycznych. Udział w szkoleniach, konferencjach,
zgłębianie literatury specjalistycznej.

● Interwencje wychowawcze – na życzenie nauczycieli. W
sytuacji łamania norm lub zasad grupowych, które
działają destrukcyjnie na proces edukacyjny, relacje
rówieśnicze lub kontakty z osobami dorosłymi.

● Współpraca z instytucjami wspierającymi, takimi jak:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grodzisku
Wielkopolskim, Rada Powiatu.

● Współpraca w celu podnoszenia jakości pomocy
psychologiczno-pedagogicznej ze specjalistami
(psychologowie, pedagodzy) z innych placówek.
Wymiana doświadczeń.

Cały rok
szkolny

Według
potrzeb

Inicjowanie  i
prowadzenie
działań
mediacyjnych i
interwencyjnych
w sytuacjach
kryzysowych

Dz.U z 2020 r. poz
1280 § 24 p.6

● Mediacje w przypadku wystąpienia sytuacji
konfliktowych, na życzenie ucznia, rodzica lub
nauczyciela.

● Interwencje kryzysowe. Doraźna pomoc uczniom
znajdujących się w trudnej sytuacji, z inicjatywy ucznia,
rodzica, nauczyciel lub psychologa.

Cały rok
szkolny/
Według
potrzeb

Pomoc rodzicom i
nauczycielom w
rozpoznawaniu i
rozwijaniu
indywidualnych
możliwości,

● Psychoedukacja rodziców, uczniów oraz nauczycieli -
możliwość indywidualnych konsultacji lub kontaktu za
pomocą e-dziennika.

● Współpraca z zespołem wychowawców, obejmujące np.
wsparcie w rozpoznawaniu mocnych stron uczniów i
tworzeniu oferty rozwijania tychże umiejętności.

Cały rok
szkolny
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predyspozycji i
uzdolnień
uczniów
Dz.U z 2020 r. poz
1280 § 24 p.7
Wspieranie
nauczycieli,
wychowawców i
innych
specjalistów w
rozpoznawaniu
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych  i
możliwości
psychofizycznych
uczniów oraz
udzielaniu
pomocy
psychologiczno-pe
dagogicznej
Dz.U z 2020 r. poz
1280 § 24 p.8

● Porady w ramach obowiązujących przepisów prawa
oświatowego o pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
pomoc w sporządzaniu i realizacji dostosowań w procesie
edukacyjnym wobec uczniów z opiniami poradni
psychologiczno-pedagogicznych lub Indywidualnych
Procesów Terapeutyczno-Edukacyjnych dla uczniów z
orzeczeniami z poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Towarzyszenie w ewaluacji udzielanej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Kontakt z rodzicami
uczniów.

● Psychoedukacja nauczycieli; bieżące porady w przypadku
problemów wychowawczych czy edukacyjnych w klasie.
Wspomaganie zespołów wspierających uczniów o
specyficznych problemach edukacyjnych lub
wychowawczych.

● Doraźne zebrania w sytuacjach kryzysowych,
konfliktowych, niestandardowych.

Cały rok
szkolny
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