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ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 

REALIZUJĄCE 

Działalność 

profilaktyczna i 

doradcza 

1. Udzielanie pomocy  w zakresie rozwiązywania problemów 

dydaktyczno - wychowawczych poprzez: 

 

a) prowadzenie poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego (udzielanie indywidualnych porad 

uczniom szkół ponadgimnazjalnych, rodzicom, 

nauczycielom, pedagogom szkolnym i innym  

w zakresie trudności w nauce, problemów 

wychowawczych, trudności emocjonalnych i innych); 

  

b) prowadzenie  warsztatów: ,,Szkoła dla Rodziców 

 i Wychowawców” cz. I – realizacja programu  

 „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać,  

żeby dzieci do nas mówiły” ( II semestr); 

 

c) dyżury konsultacyjne psychologa  na terenie ZSP  

w Iłowej  – porady dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli (zapewnienie pomocy w rozwiązywaniu  

indywidualnych problemów wychowawczych,  

dydaktycznych i innych); 

 

d) prowadzenie poradnictwa psychologiczno-

pedagogicznego dla młodzieży nieuczącej się  

i niepracującej. 

 

 

 

2. Zapewnienie uczniom szkół ponadgimnazjalnych pomocy w 

zakresie planowania dalszej drogi edukacyjnej poprzez: 

 

a) realizację zajęć warsztatowych aktywizujących do 

wyboru dalszej drogi kształcenia pt. „Ja w przyszłości” 

 

b) program profilaktyczny ,, Ograniczenia zdrowotne a 

wybór zawodu” 

c) „Planuję karierę zawodową” dla klas  I szkół 

ponadgimnazjalnych 

 

d) prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i osób nieuczących się 

(indywidualne porady dotyczące  możliwości  

wyboru dalszej drogi kształcenia) 
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3. Przeciwdziałanie zjawiskom przemocy wśród młodzieży            

poprzez: 

 

a) realizację zajęć profilaktycznych - warsztatowych   

nt.: „Agresja i przemoc wokół nas”; 

 

b) zajęcia psychoedukacyjne warsztatowe na temat 

,,Sztuka rozwiązywanie konfliktów’’- rozwijające  

umiejętności społeczne, zdolności rozwiązywania 

konfliktów 

 

4. Promocja zdrowia (fizycznego i psychicznego), zdrowego 

stylu życia oraz przeciwdziałanie zagrożeniom związanym  

z okresem dorastania poprzez realizację programów 

profilaktycznych, warsztatów psychoedukacyjnych nt.: 

 

a) „Problem bigoreksji oraz skutki stosowania sterydów 

podczas ćwiczeń na siłowni”. – młodzież ponadgimnazjalna 

b)  „Konsekwencje i skutki zdrowotne nierozważnych skoków 

do wody na „główkę”.– dla uczniów klas PGM 

c)   ,,Jak radzić sobie ze stresem?”(kl.III ponadgimnazjalne) 

d)  działania z zakresu profilaktyki uzależnień w tym: 

 

- przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych nt.: 

„Uzależnienia –  do czego mogą doprowadzić?” 

 

- porady dla uczniów, rodziców, nauczycieli dotyczące 

wszelkiego rodzaju uzależnień (alkohol,  narkotyki, 

komputer itp.) 

 

5. Pomoc młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

(w tym młodzieży niepełnosprawnej) poprzez: 

 

a) przeprowadzenie zajęć warsztatowych  

psychoedukacyjnych pt. „Tolerancja” 

 

 

 

b) przeprowadzenie prelekcji dla uczniów pt.:  

„Podaj pomocną dłoń”- tolerancja wobec  

ucznia niepełnosprawnego w zespole klasowym  

 

c) pomoc uczniom, rodzicom i nauczycielom w zakresie 

problematyki  związanej z dysleksją rozwojową poprzez: 
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• dostarczanie nauczycielom aktualnej wiedzy z 

zakresu dysleksji, udzielanie pomocy w prowadzeniu 

zajęć terapeutycznych z młodzieżą, prowadzenie 

indywidualnych konsultacji; 

 

• ukierunkowanie pracy samokształceniowej uczniów 

posiadających opinię o dysleksji. 

 

 

 

6. Rozwijanie samoświadomości uczniów poprzez - realizację 

zajęć warsztatowych nt.: 

,,Poczucie własnej wartości”( kl.I-IV), 

,, W poszukiwaniu autorytetów i wartości”( kl.I, II) 

,,Kim jestem – mój system wartości” (kl.III, IV) 

7. Inne zajęcia warsztatowe:  

  „Uwolnij swoją wrażliwość – czytanie dobre na wszystko” – 

zajęcia psychoedukacyjne rozwijające kompetencje czytelnicze 

– dla uczniów kl.  I i II  ponadgimnazjalnych  

-,,Trud dyskretnego pomagania przy wchodzeniu twojego 

dziecka w dorosłość” – zajęcia psychoedukacyjne – 

poszerzenie kompetencji rodziców w zakresie wspierania 

swoich dzieci w rozwiązywaniu problemów – dla rodziców 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 
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Działalność 

diagnotyczna i 

postdiagnostyczna 

1. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia badań 

diagnostycznych. 

 

 

 

 

2. Analiza zgłoszeń do badań psychologicznych i pedagogicznych 

wg ważności zgłaszanych problemów i terminu zgłoszenia 
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3. Prowadzenie badań diagnostycznych:  

- psychologicznych (indywidualnych); 

- pedagogicznych (indywidualnych); 

- zawodowych 

-logopedycznych 

 

 

 

 

Diagnoza w zakresie trudności w nauce (w tym specyficznych 

trudności w nauce). 

Diagnozowanie trudności emocjonalnych, zaburzeń zachowania i 

innych.  

Diagnoza predyspozycji zawodowych uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych. 

 

4. Prowadzenie badań normalizacyjnych testem Stanford Binett  

(SB -5) 

 

4. Opracowanie wyników badań : 

- konsultacje z innymi pracownikami badającymi ucznia, 

- opracowanie opinii i zaleceń do pracy z uczniem w domu  

i w szkole. 

 

5. Omawianie i rozwiązywanie problemów wybranych uczniów na  

Posiedzeniach Zespołu Orzekającego 

- orzekanie o potrzebie różnych form pomocy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawnymi. 

 

6. Diagnoza środowiskowa 

- w oparciu o konsultacje lekarskie, współdziałanie z różnymi 

placówkami sprawującymi opiekę nad dziećmi i rodzicami 

 

7. Śledzenie przebiegu realizacji zaleceń zawartych w opiniach  

i orzeczeniach. 

 

8. Systematyczne śledzenie losów uczniów, szczególnie uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez:  

- utrzymywanie systematycznego kontaktu z pedagogami 

szkolnymi, dyrektorami szkół, rodzicami, kuratorami sądowymi. 
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Praca 

terapeutyczna 

1. Prowadzenie terapii indywidualnej 

 

a) psychologicznej - dla młodzieży z zaburzeniami 

emocjonalnymi i innymi (w zależności od zapotrzebowania) 
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b)  pedagogicznej - z uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi ukierunkowanej na wyrównywanie 

deficytów rozwojowych oraz nabywanie umiejętności  

korzystania z literatury i wykorzystywania posiadanej wiedzy 

w pracy szkolnej (uczniowie szkół  ponadgimnazjalnych).  

 

2. Prowadzenie terapii rodzinnej dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i ich rodziców (wg zapotrzebowania). 

 

 

3. Prowadzenie terapii grupowej poprzez: 

- zajęcia antystresowe; 

- zajęcia aktywizujące do wyboru kierunku dalszego 

kształcenia realizowane w formie spotkań cyklicznych 

 

 

 

-terapię grupową pedagogiczną: trening ortograficzny - 

spotkania indywidualne z uczniami mającymi trudności z 

nauką ortografii pomoc w opanowaniu jej, co miesięczna 

kontrola postępów w pracy samokształceniowej. 

-prowadzenie zajęć warsztatowych o charakterze 

psychoedukacyjnym (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych). 
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