
PLAN PRACY W DZIALE UCZNIÓW MŁODSZYCH NA ROK SZKOLNY  2016/2017 

 

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI 
OSOBY 

REALIZUJĄCE 
TERMIN 

REALIZACJI 
 

Działalność 
profilaktyczna i 
doradcza 

● Weryfikacja zgłoszeń i kierowanie ich do określonego specjalisty 

(psycholog, pedagog, logopeda, rehabilitant) 

 

pedagog 
 

Cały rok 

● Pełnienie dyżurów pedagoga, psychologa, logopedy  w szkołach               

(w zależności od zapotrzebowania), jako wsparcie dla nauczycieli: 

○ udzielanie na terenie szkoły porad bez badań rodzicom, 

nauczycielom, ukierunkowywanie pracy dydaktycznej, 

terapeutycznej i wychowawczej z dzieckiem w domu                       

i w szkole 

○ udzielanie na terenie szkoły konsultacji (nauczycielom, 

pedagogom szkolnym) dotyczących problematyki dziecka               

w młodszym wieku szkolnym 

pedagog  
E.M-P; GF 
psycholog, 
logopeda 
 
 

IX - VI 
 

● Opracowywanie  i realizowanie na spotkaniach z rodzicami, 

radami pedagogicznymi i innymi zainteresowanymi prelekcji, 

pogadanek, referatów o tematyce dotyczącej problematyki 

trudności wychowawczych i dydaktycznych, problemów 

zdrowotnych, wad wymowy uczniów z I etapu edukacyjnego dla 

rodziców, nauczycieli             i innych. 

● Tematy prelekcji: 
○ „Jak stymulować rozwój językowy dziecka aby ułatwić 

naukę czytania? 

○ „Dlaczego warto czytać dzieciom” 

○ „Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej w kl.1.” 

pedagog  
E.M-P; GF 
psycholog, 
logopeda 
 
 

IX – VI 
(według 
potrzeb) 
 



○ „Jak pomóc dziecku w odrabianiu zadań domowych .” 

○ „Sztuka komunikowania się nauczyciel – uczeń” 

○ „Motywowanie uczniów do nauki” 

○ „Jak postępować z dzieckiem ze specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się” 

○ Rola rodzica w motywowaniu dziecka do dodatkowej, 

systematycznej pracy” 

○ Jak mówić żeby dziecko nas słuchało, jak słuchać żeby 

dziecko do nas  mówiło ?,  relacje rodzic - dziecko oraz 

nauczyciel - dziecko. (dla nauczycieli i rodziców) 

○ Jak przygotować dziecko do samodzielności?                           

(dla rodziców) 

○ Kary czy konsekwencja? (dla nauczycieli i rodziców) 

○ Jak efektywnie organizować dziecku czas nauki                                      

i odpoczynku? (dla rodziców) 

○ Telewizja i komputer sprzymierzeńcem w nauce?- tak, 

ale….?  (dla rodziców) 

○ Tolerancja to ważna umiejętność społeczna - jak jej 

uczyć?  (dla rodziców) 
 

● Udzielanie nauczycielom pomocy w organizowaniu i prowadzeniu 

zajęć terapeutycznych i reedukacyjnych w szkole. 

 

 

pedagog  
E.M-P; GF 
 

IX - V 
 

● Zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów szkół podstawowych: 

○ „Konflikty w klasie”-  zajęcia warsztatowe  dotyczące 

przejawów przemocy rówieśniczej i sposobów radzenia 

psycholog 
pedagog  
E.M-P; GF 

Cały rok 



sobie z nią ( kl. II), 

○ „Wartości, które cenimy” – zajęcia dla uczniów kl. III, 

○ „Moja klasa”- zajęcia integracyjne  dla uczniów  kl. I, 

○ „Kim chcę być jak dorosnę?” – zajęcia dla uczniów kl. I, II,III  

(zajęcia  z zakresu preorientacji zawodowej – realizacja 

wspólnie z doradcą zawodowym), 

○ „Radzę sobie ze złością”-  zajęcia warsztatowe dotyczące  

rozwijania umiejętności radzenia sobie z trudnymi 

emocjami dla kl. II, 

○ „Dotyk dobry i zły”- zajęcia warsztatowe dotyczące  

przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec dzieci, 

kształtowania postaw asertywnych wśród dzieci -dla kl. I, II, 

III 

○ „Dwa światy .”-wartości etyczne w postrzeganiu 

niepełnosprawności. 

○ „Bez złości mamy więcej radości.” kształtowanie 

właściwych  postaw u dzieci. 

○ „Tornister wagi ciężkiej”- warsztaty dla rodziców nt. 

podstawowych zasad związanych z doborem tornistrów                          

i plecaków do szkoły 

○ Tolerancja -  trudne słowo-  zajęcia warsztatowe  

dotyczące przejawów przemocy rówieśniczej                                            

i sposobów radzenia sobie z nią  ( kl.III), 

○ Ja i moja klasa -  zajęcia integracyjne dla uczniów  kl. I 

○ Poznajemy siebie- zajęcia mające sprowokować                           

i pobudzić myślenie o samym sobie (uczniowie klas III) 

rehabilitant 
doradca 
zawodowy 

● Warsztaty: 

● „Rozmawiaj ze mną mamo” 

logopeda 

doradca 
Cały rok 



● Zajęcia warsztatowe prowadzone w szkołach podstawowych  

klasy I  na temat „Czy znasz zawody?” 

● Opracowanie zajęć warsztatowych „Kim chcę być jak dorosnę” 

klasy I-II 

● Prowadzenie Szkoły dla Rodziców i Wychowawców 

● Jak szybko i efektywnie  się uczyć ?  zastosowanie technik       

szybkiego uczenia się - doskonalenie umiejętności    

poznawczych dzieci (nauczyciele) 

● „Wady stóp i kolan” – dla rodziców i nauczycieli 

zawodowy 
rehabilitant 

● Udzielanie porad bez badań rodzicom, nauczycielom, pedagogom 

szkolnym, ukierunkowywanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

terapeutycznej z dzieckiem w domu i w szkole 

psycholog, 
pedagog 

E.M-P; GF 
 logopeda 

Cały rok 
 

● Udzielanie konsultacji nauczycielom, pedagogom szkolnym i 

innym zainteresowanym problematyką dziecka w młodszym wieku 

szkolnym 

psycholog, 
pedagog 
E.M-P; GF 

 logopeda 

IX – V 
 

● Udzielanie rodzicom porad po badaniach diagnostycznych 

ukierunkowujących pracę dydaktyczną, wychowawczą                                                                              

i terapeutyczną z dzieckiem w domu. 

pedagog 
 E.M-P; GF 

psycholog 
 logopeda 

Cały rok 
 

● Udzielanie pomocy nauczycielom w organizowaniu i prowadzeniu 

zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, a także w konstruowaniu indywidualnych 

programów nauczania z edukacji polonistycznej i/lub 

matematycznej dla uczniów wymagających takiej formy pomocy. 

pedagog 
E.M-P; GF 
 
 

IX - VI 
 

● Współpraca z nauczycielami i pedagogami szkolnymi w 

weryfikacji zgłoszeń uczniów wielokrotnie diagnozowanych w 

poradni                                     ( eliminowanie kolejnych badań na 

pedagog 

E.M-P; GF 
 
 

IX – VI 
 



rzecz wskazówek do pracy                                        z konkretnym 

dzieckiem). 

● Opracowywanie ulotek informacyjnych i innych materiałów                                         

o charakterze profilaktycznym i doradczym (zestawy ćwiczeń                                         

i zaleceń) dla rodziców dzieci z trudnościami w uczeniu się, 

trudnościami wychowawczymi, problemami z poprawną wymową 

psycholog, 
pedagog  
E.M-P; GF 

 logopeda 
 

IX – V 
 

Działalność 
diagnostyczna i 
postdiagnostyczn
a. 

1. Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 

badania diagnostycznego (wniosek, opinia nauczyciela, prace 

dziecka, zaświadczenia lekarskie, itd.). 

pedagog 
E.M-P; GF 
 
 

Cały rok 

2. Objęcie opieką diagnostyczną uczniów z klasy  I - III – 

wykonywanie kompleksowych badań diagnostycznych: 

pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych, 

rehabilitacyjnych w/w uczniów bez względu na rodzaj zgłaszanego 

problemu. 

pedagog 
E.M-P; GF 

psycholog, 
logopeda, 
rehabilitant 
 

Cały rok 
 

3. Opracowywanie opinii i orzeczeń z wynikami badań i zaleceniami pedagog  
E.M-P; GF 

psycholog, 
logopeda, 
rehabilitant 

Cały rok 
 

4. Udzielanie informacji o wynikach badań osobom do tego 

upoważnionym, ukierunkowanie oddziaływań. 

pedagog 

E.M-P; GF 

psycholog, 
logopeda 

Cały rok 
 

5. Konsultowanie indywidualnych przypadków na posiedzeniach 

Zespołu Orzekającego. 

członkowie 
Zespołu 
Orzekającego 

Cały rok 
 

6. Kierowanie badanych uczniów na konsultacje lekarskie 

(okulistyczne, audiometryczne, psychiatryczne, neurologiczne) w 

pedagog 

E.M-P; GF 
psycholog, 

Cały rok 
 



uzasadnionych przypadkach. logopeda 

7.  Przesiewowe badania wzroku i słuchu wg, programów „Widzę”, 

„Słyszę” i „Mówię”. 

pedagog E M-P  
logopeda 

Cały rok 
 

8. Przeprowadzenie przesiewowych badań logopedycznych wśród 

uczniów klas pierwszych w celu wstępnego zdiagnozowania wad 

wymowy oraz oceny systemu językowego. 

logopeda IX - XI 
 

 9. Przeprowadzenie przesiewowych badań pedagogicznych w 

klasach pierwszych pod kątem ryzyka dysleksji rozwojowej 

pedagog 
E.M-P; GF 
 

X - XI 
 

10. Pozyskiwanie nowych metod diagnostycznych. 

 

pedagog, 
psycholog, 
logopeda 

Cały rok 
 

11. Prowadzenie badań normalizacyjnych testem Stanford Binett (SB-

5) 

Psycholog Cały rok 

12. Kontrolowanie realizacji zaleceń zawartych w opiniach                                                                      

i orzeczeniach w stosunku do dzieci specjalnej troski, 

modyfikowanie tych zaleceń w zależności od potrzeb. 

pedagog E.M-P; 
GF 

 psycholog, 
logopeda 

Cały rok 
 

13. Przeprowadzanie kontrolnych badań pedagogicznych w stosunku 

do uczniów zagrożonych drugorocznością, uczniów objętych 

terapią na terenie poradni oraz uczniów realizujących orzeczenia 

o potrzebie nauczania indywidualnego. 

pedagog 

E.M-P; GF 
 
 

V – VIII 
 

Działalność 
terapeutyczna 

1. Organizowanie i realizacja różnorodnych form terapii 

indywidualnej: 

● Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-

reedukacyjne) 

● Psychoterapia 

● Logoterapia 

pedagog  
E.M-P; GF 
 psycholog 

logopeda 
rehabilitant 

IX – VI 
 



● Rehabilitacja 

● prowadzenie terapii integracji sensorycznej, rehabilitacyjnej,  

indywidualnej z zastosowaniem np. metody FED, terapii 

manualnej, kinesiology taping czy metody terapii SI 

● Indywidualna terapia rodzin 

● Terapia zaburzeń mowy o charakterze afatycznym.-„Uczę się 

mówić” 

● Terapia EEG Biofeedback 

● Terapia ręki 

● Program eduk. terap. ORTOGRAFFITI 

● Zajęcia indywidualne z kinezjologii edukacyjnej (uczniowie 

klas I) 

2. Organizowanie i realizacja terapii grupowej: 

● Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne („Czytanie daje moc”,-

pomoc dzieciom z zaburzeniami mowy w czytaniu) 

● Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

● Psychoterapia rodzinna 

● Program edukacyjno- terapeutyczny ORTOGRAFFITI  

● Warsztaty Artterapii (uczniowie klas II, III) 

● Warsztaty kaligrafii (uczniowie klas I, II, III) 

pedagog 

E.M-P; GF 
psycholog, 
logopeda, 
rehabilitant 

IX - VI 

3. Opracowanie programów do w/w form terapii 

 

pedagog 
E.M-P; GF 
psycholog, 
logopeda, 
rehabilitant 

IX - VI 

 

 

Opracowała Elżbieta Milewska-Patka 


