
Elżbieta Pęcherz- Plan pracy pedagoga szkolnego 

 
 
 
 

Plan pracy pedagoga szkolnego 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elżbieta Pęcherz- Plan pracy pedagoga szkolnego 

 
 Lp Zadania Sposób re alizacji Termin 

realizacji 
Zadania 
Ogólno- 
wychowawcze  

1 Zebranie informacji o 
sytuacji 
wychowawczej i 
materialnej uczniów 

Ankieta „Informacje o 
klasie”- 
przeprowadzona 
wśród wychowawców, 
rozmowy z 
wychowawcami 

Wrzesień- 
Październik 

 2 Dbanie o realizację 
obowiązku 
szkolnego 

Wywiady domowe, 
rozmowy z 
wychowawcami, 
rozmowy z rodzicami 

Cały rok 
szkolny 
stosownie do 
potrzeb 

 3 Dokonywanie 
podsumowania 
pracy pedagoga 
szkolnego 

Sprawozdanie Styczeń, 
czerwiec 

 4 Udzielanie rodzicom 
wsparcia w 
rozwiązywaniu 
trudności w 
wychowaniu 
własnych dzieci 

Rozmowy 
indywidualne 
Pedagogizacja 
rodziców 

Cały rok 
szkolny 

 5 Współudział w 
realizacji programu 
wychowawczego 
szkoły 

Współpraca z 
zespołem 
wychowawców 

Cały rok 
szkolny 

Profilaktyka 
Wychowawczo- 
opieku ńcza 

1 Udzielanie pomocy 
wychowawcom klas  
w rozpoznawaniu 
indywidualnych 
potrzeb uczniów 
oraz analizowaniu 
przyczyn 
niepowodzeń 
szkolnych i trudności 
wychowawczych 

Obserwacja zachowań 
pojedynczych uczniów 
i klasy, rozmowy 
indywidualne i 
uczestnictwo w 
godzinach 
wychowawczych i 
innych spotkaniach z 
klasą, 
Analizowanie wyników 
nauczania i ocen z 
zachowania 
Rozmowy z rodzicami, 
wywiady 
środowiskowe, udział 
w wywiadówkach i 
radach 
pedagogicznych, 
porady wychowawcze 
prowadzenie lekcji na 
tematy ważne i 
interesujące młodzież 

Cały rok 
szkolny 
 

 2 Rozpoznawanie Rozmowy z uczniami i Cały rok 
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sposobów spędzania 
czasu wolnego przez 
uczniów 

rodzicami szkolny 
stosownie do 
potrzeb 
wychowawców 

 3 Udzielanie pomocy 
wychowawcom w 
zakresie 
diagnozowania 
zespołu klasowego, 
a także pomocy w 
pracy z uczniami 
sprawiającymi 
trudności 
wychowawcze 

Pomoc w 
konstruowaniu 
narzędzi badawczych 
– ankiet, 
Konsultacje dotyczące 
pomocy uczniom 
sprawiającym 
trudności 
wychowawcze 

Cały rok 
szkolny 
stosownie do 
potrzeb 
wychowawców 

 4 Określenie form i 
sposobów udzielania 
pomocy uczniom o 
specjalnych 
potrzebach 
edukacyjnych 

Wydawanie opinii i 
zaleceń dotyczących 
stymulowania rozwoju 
lub pokonywania 
przez uczniów 
trudności 
rozwojowych, 
wyrównywania braków 
i luk w nauce 
Organizowanie 
pomocy indywidualnej 
dla uczniów. 

Cały rok 
szkolny 

 5 Opieka nad uczniami 
upośledzonymi 

Zaopatrywanie 
uczniów w podręczniki 
szkolne 
Organizowanie 
pomocy w nauce 

Cały rok 
szkolny 

 6 Udzielanie pomocy 
uczniom 
posiadającym 
trudności w 
kontaktach 
rówieśniczych 

Zabawy 
psychologiczne- 
integracyjne i 
interakcyjne w czasie 
lekcji wychowawczych 
Rozmowy 
indywidualne 
Zajęcia indywidualne 
Rozmowy z rodzicami 
uczniów  

Cały rok 
szkolny 

 7 Współpraca z 
dyrekcją szkoły i 
nauczycielami w 
zakresie działalności 
profilaktycznej 

Planowanie działań 
profilaktycznych,  
tworzenie programu 
profilaktycznego 
szkoły 
 

Wrzesień 

 8 Wdrażanie i 
upowszechnianie 
wybranych 

Lekcje wychowawcze 
prowadzone metodą 
warsztatową wg 

Cały rok 
szkolny 
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scenariuszy 
programów 
profilaktycznych 

scenariuszy: 
Spójrz inaczej klasy I- 
III 
Wybrane scenariusze 
programów, 
Środowiskowy 
program promocji 
zdrowia I-VI 
Cukierki klasa I 
„Zdrowi – aktywni” 
klasa VI  
„Lider- czyli jak radzić 
sobie z agresja w 
szkole” klasa V    

 9 Diagnoza zjawiska 
niedostosowania 
społecznego 

Przeprowadzenie 
ankiet dotyczących 
zjawiska przemocy  
oraz substancji 
uzależniających 

Kwiecień 

 10 Współudział w 
organizowanych 
przez szkołę 
działaniach 
profilaktycznych 

Przygotowanie 
uczestników 
gminnego konkursu – 
Młodzi, rozsądni, 
trzeźwi, 
Organizowanie 
konkursu szkolnego 
Dziękuję – nie palę” 
Konkursu szkolnego 
„AIDS nie bój się ale 
bądź ostrożny ” 
Organizowanie apelu 
PRZECIW AGRESJI 
Lekcje wychowawcze i 
gazetka szkolna 
dotycząca Praw 
dziecka :klasy O-III, 
grupa przedszkolna 
Spotkania z rodzicami 
dotyczące 
zapobiegania 
uzależnieniom wśród 
dzieci, sposobów 
aktywnego słuchania 
własnego dziecka.  
Jak pomóc dziecku w 
nauce ? 
Organizowanie 
spotkania młodzieży 
klas V i VI z 
policjantem- 

Maj-czerwiec 
 
 
 
 
Listopad 
 
 
Grudzień 
 
 
Marzec 
 
Maj- czerwiec 
 
 
 
 
Stosownie do 
potrzeb 
wychowawców 
klas V-VI 
 
 
 
 
 
Czerwiec 
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współczesne 
zagrożenia 
cywilizacyjne 
Organizowanie 
spotkania młodzieży z 
klas V i VI z 
pielęgniarką na temat 
AIDS  

 
 
 
Grudzień 

 
Współpraca 
z instytucjami 
wspieraj ącymi 
prac ę szkoły  

 
1 

 
PPP 

 
Konsultacje metod i 
form pomocy 
udzielanej uczniom 
Specjalistyczna 
diagnoza w 
indywidualnych 
przypadkach 
Udział w Grupach 
wsparcia dla 
pedagogów szkolnych 

 
Cały rok 
szkolny 
 
 
 
 
 
Cały rok 
szkolny 

 2 Współpraca ze 
służbą zdrowia 

Organizowania 
spotkań dzieci i 
młodzieży z 
pracownikami służby 
zdrowia 
 

Cały rok 
szkolny 
stosownie do 
potrzeb 
wychowawców 

 3 Policja Interwencje doraźne, 
spotkania młodzieży z 
policjantem 

Stosownie do 
potrzeb 

 4 Pełnomocnik Wójta 
Gminy Do Spraw 
Profilaktyki 

Organizowanie nagród 
dla uczestników 
konkursów 
profilaktycznych, 
pomoc dzieciom z 
rodzin dotkniętych 
alkoholizmem 

Cały rok 
szkolny 

 5 SANEPiD Programy promocji 
zdrowia 

Stosownie do 
potrzeb 

 6 PCK Pomoc dla uczniów Stosownie do 
potrzeb 

 7 GOPS Pomoc materialna dla 
uczniów 
wychowujących się w 
rodzinach o trudnej 
sytuacji materialnej 
( bezpłatne obiady i 
bułki) 
 

Cały rok 
szkolny 

 8 Współpraca z 
rodzicami 

Spotkania 
indywidualne, 
pedagogizacja 

Cały rok 
szkolny 



Elżbieta Pęcherz- Plan pracy pedagoga szkolnego 

rodziców.  
Pomoc 
materialna 

1 Działania na rzecz 
zorganizowania 
opieki i pomocy 
materialnej uczniom 
znajdującym się w 
trudnej sytuacji 
życiowej  

Informacja rodziców i 
uczniów o 
możliwościach i 
procedurze uzyskania 
zasiłków, stypendium i 
innych form pomocy 
materialnej  oraz 
współdziałanie z 
instytucjami i 
organizacjami 
pozaszkolnymi 
udzielającymi 
wsparcia materialnego 

Cały rok 
szkolny 

                                                 
 
 
 
 
 

 
Opracowała – Elżbieta Pęcherz 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


