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PLAN PRACY PSYCHOLOGA  
ROK SZKOLNY 2021/2022 

XI LO z O.I. im. ST. STASZICA 
 

 

Opracował: Andrzej Kurek 
Radom, 26.08.2021 r. 

 
Realizacja zadań zawartych w planie pracy na rok szkolny 2021/22 może ulec 

zmianie bądź modyfikacji w związku z sytuacją  COVID – 19 oraz 
zarządzeniami dyrekcji wynikającymi z tej sytuacji 

 
PROWADZENIE ODDZIAŁYWAŃ W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

ORAZ RAZIE POTRZEBY BADAŃ I DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH  
DOTYCZĄCYCH UCZNIÓW. 

 

 

 

 

 

ZADANIA 

 

 

 

TERMINY 

 

 

 

OSOBY WSPIERAJĄCE 

 

Opracowywanie diagnoz, 
opinii                                      i 
zaświadczeń na potrzeby 
szkoły, rodziców oraz innych 
instytucji ; 

Na bieżąco 
w trakcie 
roku 
szkolnego 
2021/22 

( w razie 
potrzeby) 

Pedagog,  doradca zawodowy, rodzice, nauczyciele 
i wychowawcy oraz specjaliści rewalidacji 

Określanie poziomu rozwoju 
procesów poznawczych, sfery 
emocjonalnej, umiejętności 
radzenia sobie oraz mocnych 
stron ucznia; poziomu 
samooceny. 

Na bieżąco 
w trakcie 
roku 
szkolnego 
2021/22 

( w razie 
potrzeby) 
 

Pedagog, doradca zawodowy, rodzice, nauczyciele i 
wychowawcy oraz specjaliści rewalidacji 
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Rozpoznanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia 
(rozwój emocjonalny, 
poznawczy i społeczny).  

Na bieżąco 
w trakcie 
roku 
szkolnego 
2021/22 

( w razie 
potrzeby) 
 

Pedagog,  doradca zawodowy, rodzice, nauczyciele 
i wychowawcy oraz specjaliści rewalidacji 

Ustalanie ewentualnych form 
pomocy                        
psychologiczno-
pedagogicznej   dla uczniów; 

 

 

Na 
bieżąco w 
ciągu roku 
szkolnego 
 

Pedagog,  doradca zawodowy, rodzice, nauczyciele 
i wychowawcy oraz specjaliści rewalidacji 

Konsultacje i poradnictwo 
psychologiczne dla uczniów, 
rodziców, nauczycieli i 
wychowawców.  
 
 

Na 
bieżąco w 
ciągu roku 
szkolnego 
 

Pedagog,  doradca zawodowy, rodzice, nauczyciele 
i wychowawcy oraz specjaliści rewalidacji 

Udzielanie wsparcia 
nauczycielom , uczniom oraz 
rodzicom tych uczniów w 
związku z sytuacją 
epidemiologiczną 

Na 
bieżąco, 
w razie 
potrzeby  

Pedagog, dyrekcja, zespół opiekuńczo-
wychowawczy 

Konsultacje z wychowawcami   
i nauczycielami polegające na 
wspólnym analizowaniu i 
omawianiu przyczyn 
niepowodzeń szkolnych, 
konfliktów, zagrożeń. 
 

Na bieżąco 
w trakcie 
roku 
szkolnego 
2020/21 

( w razie 
potrzeby) 
 

Pedagog,  doradca zawodowy, rodzice, nauczyciele 
i wychowawcy oraz specjaliści rewalidacji 
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REWALIDACJA PSYCHOLOGICZNA 

 

 

 
ZADANIA 

 

 
 

TERMINY 
 

 
 

OSOBY WSPIERAJĄCE 
 

Prowadzenie rewalidacji psychologicznej z 
uczniami ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi posiadającymi orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego 

CAŁY ROK SZKOLNY 
2021/22 

 
 
 

Pedagog, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 
 

 

Rozpoznanie sytuacji życiowej i szkolnej 
uczniów zakwalifikowanych do zajęć 
rewalidacyjnych oraz ustalenie organizacji 
zajęć rewalidacyjnych w roku szkolnym 
2020/21 

 
Wrzesień 2021 r. 

 
 
 
 

 
Pedagog,  rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy oraz 
uczniowie 

 

Udzielanie pomocy i wsparcia rodzicom 
uczniów objętych rewalidacją 
psychologiczną 

CAŁY ROK SZKOLNY 
2021/22 
 

 

Pedagog, nauczyciele i 
wychowawcy 
 

Informowanie na bieżąco rodziców 
uczniów objętych rewalidacją o postępach 
ich dziecka bądź ewentualnych 
trudnościach 

 
Na bieżąco w ciągu 
roku szkolnego 
 
 

 
Pedagog, nauczyciele i 
wychowawcy 
 

Udzielanie pomocy i wsparcia 
nauczycielom uczącym uczniów objętych 
rewalidacją psychologiczną                            

Na bieżąco w ciągu 
roku szkolnego 
 
 

Pedagog, nauczyciele i 
wychowawcy 

Prowadzenie zajęć grupowych z uczniami w 
klasach  mających na celu kształtowanie w 
nich właściwych postaw i sposobów 
radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz 
doskonalenie w uczniach umiejętności 
komunikacji interpersonalnej. 

  

CAŁY ROK SZKOLNY 
2021/2022 ( po 
wcześniejszym ustaleniu 
z wychowawcami klas) 

 
 
 
 
 

Pedagog, nauczyciele i 
wychowawcy 
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BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE 
 

 

 

 

ZADANIA 

 

 

 

TERMINY 

 

 

 

OSOBY WSPIERAJĄCE 

 

 

Dbanie o bezpieczeństwo 
uczniów zarówno 
psychiczne jak i fizyczne 
poprzez  
reagowanie w sytuacjach 
zagrożenia,  
 

 
 
Cały rok 
szkolny 
2021/22  

 

Pedagog,  doradca zawodowy, rodzice, nauczyciele i 
wychowawcy oraz specjaliści rewalidacji i  w razie 
potrzeby dyrekcja szkoły 

Prowadzenie zajęć w 
klasach w celu 
zminimalizowania zachowań 
agresywnych wśród uczniów 
i edukowania uczniów w 
zakresie odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo własne i 
innych .  
 

 
Cały rok 
szkolny 
2021/22 

 

Pedagog, doradca zawodowy, rodzice, nauczyciele i 
wychowawcy oraz  specjaliści rewalidacji i w razie 
potrzeby dyrekcja szkoły 

 

 

PROFILAKTYKA 
 

 

 

 
ZADANIA 

 
TERMINY 

 

 
OSOBY 

WSPIERAJĄCE 

 
Współpraca z instytucjami realizującymi  
zadania profilaktyki (Sanepid, Policja, 
RCKiK, SM, Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne, ZKSS/ SR Wydział Rodzinny i 
Nieletnich) 
 
 

 
W trakcie roku 
szkolnego 2021/22 

 
Pedagog,  
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pielęgniarka 
szkolna 

Realizacja zadań wynikających z zadań 
koordynatora ds. profilaktyki szkolnej oraz 
treści Programu Wychowawczo - 
Profilaktycznego szkoły; 
 

Cały rok szkolny 
2021/22 

Pedagog,  doradca 
zawodowy, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 
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Udzielanie wsparcia wychowawcom klas 
oraz zespołowi wychowawców w 
działaniach wynikających z programu 
wychowawczego szkoły i programu 
profilaktyki, o których mowa w odrębnych 
przepisach; 
 

Cały rok szkolny 
2021/22 

Pedagog,  doradca 
zawodowy, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 

Współpraca na bieżąco z dyrekcją szkoły 
oraz Radą Pedagogiczną  w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych; 
 

Cały rok szkolny 
2021/22 

Pedagog,  doradca 
zawodowy, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 

 
Promowanie zdrowego stylu życia poprzez 
inicjowanie działań i współudział w 
zadaniach realizowanych przez nauczycieli,  
 

Cały rok szkolny 
2021/22 
( w razie potrzeby ) 

Pedagog, 
psycholog, doradca 
zawodowy, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 

Realizacja zadań z zakresu profilaktyki 
uzależnień od środków psychoaktywnych 
w tym dopalaczy, 
 

Cały rok szkolny 
2020/21 

Pedagog,  doradca 
zawodowy, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 

W miarę możliwości prowadzenie zajęć 
warsztatowych z uczniami poszczególnych 
klas na temat zagrożeń wynikających z 
uzależnienia w tym uzależnień 
behawioralnych  
 

CAŁY ROK SZKOLNY 
2020/21 ( po 
wcześniejszym 
ustaleniu z 
wychowawcami klas) 

Pedagog, doradca 
zawodowy, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 

Realizacja zajęć z zakresu bezpieczeństwa 
z sieci oraz odpowiedzialności nieletnich 
za popełniane czyny karalne; 
 

CAŁY ROK SZKOLNY 
2021/22 ( po 
wcześniejszym 
ustaleniu z 
wychowawcami klas) 

Pedagog,  doradca 
zawodowy, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 

Integracja zespołów klasowych, 
organizacja działań alternatywnych dla 
młodzieży, wspieranie i zachęcanie  
młodzieży do udziału w imprezach 
szkolnych, akademiach, konkursach 
imprezach realizowanych na rzecz i we 
współpracy z innymi instytucjami; 
 

W trakcie roku 
szkolnego 2021/22 

Pedagog,  doradca 
zawodowy, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 
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Realizacja działań profilaktycznych pod 
adresem rodziców (strategie informacyjne, 
psychoedukacja) 
 
 
 
 
 
 

W trakcie roku 
szkolnego 2021/22 

Pedagog,  doradca 
zawodowy, rodzice, 
nauczyciele i 
wychowawcy 

 

 

 

 

ZADANIA TERMINY 
 OSOBY WSPIERAJĄCE 

Pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, 
kryzysów rozwojowych oraz trudności 
adaptacyjnych, zwłaszcza w adaptacji w 
sytuacji pandemii i pomoc w niwelowaniu 
napięć emocjonalnych uczniów 

 

Na bieżąco w trakcie roku 
szkolnego (w razie 
potrzeby) 
 

Pedagog, rodzice, 
nauczyciele                                    
i wychowawcy 
 

 
Udzielanie porad i konsultacji uczniom                              
w rozwiązywaniu trudności w kontaktach 
rodzinnych, rówieśniczych, prowadzenie 
działań mediacyjnych.                                       

 

 
Na bieżąco w trakcie roku 
szkolnego (w razie 
potrzeby) 
 
 
 
 
 

 
Pedagog,  rodzice, 
nauczyciele                                  
i wychowawcy 

Udzielanie pomocy nauczycielom i 
wychowawcom zwłaszcza w sytuacjach 
trudnych  

 

 
Na bieżąco w trakcie roku 
szkolnego (w razie 
potrzeby) 
 
 
 

Pedagog, rodzice, 
nauczyciele                                   
i wychowawcy 

Konsultacje i doradztwo psychologiczne 
dla uczniów, rodziców, kadry 
pedagogicznej;  
 

 
Na bieżąco w trakcie roku 
szkolnego (w razie 
potrzeby) 
 
 

Pedagog, rodzice, 
nauczyciele                                
i wychowawcy 

W razie możliwości kontynuacja zadań 
dotyczących koordynowania organizacją i 
przebiegiem  kolejnej edycji Radomskiego 
Tygodnia Komunikacji Interpersonalnej „ 

Wrzesień , Październik, 
Listopad 2021 r. 

Dyrekcja oraz zespół 
nauczycieli 
zaangażowanych w  
realizację projektu 
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Mniej mów, więcej rozmawiaj!” . Forma  w 
bieżącym roku szkolnym może być 
odmienna od wcześniejszych  

 

 

 

INTERWENCJA KRYZYSOWA 
 

 

 
ZADANIA 

 
TERMINY 

 

 
OSOBY 

WSPIERAJĄCE 

Interwencja w sytuacjach wymagających 
nagłych oddziaływań psychologiczno- 
pedagogicznych 
 
 
 

W trakcie                          
roku szkolnego 
2021/2022 

Pedagog, 
wychowawcy, 
nauczyciele,  
dyrektor, 
pielęgniarka. 

 

Czuwanie nad właściwym 
funkcjonowaniem tzw. Skrzynki 
informującej  o zagrożeniach w szkole 

Cały rok szkolny 2021/22 Dyrekcja szkoły, 
Pedagog,  
wychowawcy, 
specjaliści 
prowadzący 
rewalidacje, 
nauczyciele,    

 
Stosowanie szkolnych procedur 
postępowania w sytuacji kryzysowej  
 

W trakcie                          
roku szkolnego 
2021/2022 

Pedagog,  
wychowawcy, 
nauczyciele,  
dyrektor, 
pielęgniarka. 

 

Objęcie wsparciem psychologicznym 
uczniów- ofiary i sprawców przemocy, 
uczniów doświadczających traumy, 
przeżywających negatywne emocje na tle 
osobistych trudności 
 

W trakcie                          
roku szkolnego 
2021/2022 

Pedagog,  
wychowawcy, 
nauczyciele,  
dyrektor, 
pielęgniarka. 

 

 
Współpraca z instytucjami  (policja, SR, 
Straż Miejska, ) 

W trakcie                          
roku szkolnego 
2021/2022 

Pedagog,  
wychowawcy, 
nauczyciele,  
dyrektor, 
pielęgniarka. 
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Inne działania związane z pomocą uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie 
kształcenia szkolnego 
 
 

 

ZADANIA 

 

TERMINY 

 

 

OSOBY 

WSPIERAJĄCE 

Pomoc uczniom i rodzicom w zakresie 

dofinansowania do zakupu podręczników 

w ramach programu Wyprawka Szkolna  

Wrzesień , październik, 

listopad 2021  

Dyrekcja szkoły, 

administracja, 

wychowawcy klas 

 

 


