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Plan pracy psychologa Joanny Zielińskiej na rok szkolny 2022/2023 

 

  Roczny plan pracy odnosi się do zadań psychologa szkolnego określonych w 

rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 

 

 

 Zadania  

 

Formy realizacji Termin realizacji 

Prowadzenie badań i 

działań diagnostycznych 

uczniów,      w tym 

diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i 

edukacyjnych oraz 

możliwości 

psychofizycznych uczniów 

w celu określania mocnych 

stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień 

oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń 

utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i 

jego uczestnictwo w życiu 

szkoły; 

1. Konsultacje z 

wychowawcami i 

nauczycielami polegające 

na wspólnym analizowaniu 

i omawianiu przyczyn 

niepowodzeń szkolnych. 

2. Wywiady z rodzicami oraz 

obserwacja uczniów 

podczas zajęć i aktywności 

szkolnych w celu 

rozpoznania 

indywidualnych potrzeb.  

3. Rozmowy indywidualne z 

uczniami. 

4. Sporządzanie imiennych 

wykazów uczniów z 

uwzględnieniem ich 

problemów i potrzeb.  

5. Analiza dokumentacji 

szkolnej oraz rozmowy 

indywidualne ze 

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 
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specjalistami pracującymi z 

uczniami.  

Diagnozowanie sytuacji 

wychowawczych w szkole      

w celu rozwiązywania 

problemów 

wychowawczych 

stanowiących barierę                

i ograniczających aktywne       

i pełne uczestnictwo ucznia     

w życiu szkoły 

1. Prowadzenie obserwacji, 

rozmów, wywiadów z 

nauczycielami, rodzicami. 

Wspólna analiza trudnych 

sytuacji wychowawczych 

czy kryzysowych.  

2. Obserwacje i rozmowy z 

uczniami.  

3. Prowadzenie badań 

socjometrycznych i 

ankietowych.  

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 

Udzielanie pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej w formach 

odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb 

1. Konsultacje dla uczniów 

(porady z zakresu radzenia 

sobie ze stresem szkolnym, 

wspieranie funkcji 

poznawczych uczniów, 

itp.). 

2. Wsparcie w rozwiązywaniu 

problemów edukacyjnych 

3. Prowadzenie zajęć 

terapeutycznych 

skierowanych na 

rozwiązywanie 

konkretnych problemów 

dla uczniów wymagających 

wsparcia. 

4. Wskazywanie osób i 

instytucji udzielających 

wsparcia i pomocy 

specjalistycznej. 

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 
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5. Konsultacje dla 

nauczycieli.  

6. Poradnictwo dla rodziców, 

dotyczące pokonywania 

trudności wychowawczych 

i wspierania dzieci w 

rozwoju.  

7. Analizowanie opinii i 

orzeczeń wydawanych 

przez poradnie 

psychologiczno-

pedagogiczne. 

8. Współorganizowanie 

pomocy zgodnie z 

zaleceniami poradni. 

9. Praca w zespołach 

opracowujących i 

realizujących Indywidualne 

Programy Edukacyjno-

Terapeutyczne.  

Podejmowanie działań z 

zakresu profilaktyki 

uzależnień i innych 

problemów dzieci i 

młodzieży 

 

1. Prowadzenie zajęć o 

tematyce profilaktycznej, 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

budowania kompetencji 

emocjonalno-społecznych. 

2. Budowanie integracji w 

grupach klasowych jako 

profilaktyka wykluczenia i 

przemocy rówieśniczej.  

3. Organizowanie wsparcia 

dla nauczycieli i rodziców 

uczniów. 

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 
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4. Podejmowanie działań 

informacyjno-

profilaktycznych na terenie 

szkoły. 

5. Współpraca w zakresie 

profilaktyki, wychowania i 

promocji zdrowia z 

Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną.  

Minimalizowanie skutków 

zaburzeń rozwojowych, 

zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz 

inicjowanie różnych form 

pomocy w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów 

 

1. Rozpoznawanie we 

współpracy z 

nauczycielami i rodzicami 

problemów uczniów oraz 

ich genezy. 

2. Pomoc uczniom w 

eliminowaniu napięć 

psychicznych w związku z 

trudnościami 

rozwojowymi, 

zaburzeniami zachowania, 

niepowodzeniami 

szkolnymi czy konfliktów 

rówieśniczych. 

3. Organizowanie 

indywidualnych/grupowych 

zajęć dla dzieci ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.  

4. Wspieranie wychowawców 

i nauczycieli w uczeniu 

dzieci reguł życia 

społecznego i zachowań 

akceptowalnych społecznie.  

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 
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5. Prowadzenie rozmów 

wychowawczych, 

indywidualnych, 

grupowych lub w zespołach 

klasowych. 

6. Organizowanie zajęć dla 

uczniów z zakresu 

komunikacji 

interpersonalnej, radzenia 

sobie z emocjami, 

kształtowania pożądanych 

postaw społecznych. 

7. Kierowanie rodziców do 

specjalistycznych 

placówek, poradni.  

Inicjowanie i prowadzenie 

działań mediacyjnych               

i interwencyjnych w 

sytuacjach kryzysowych 

 

1. Organizacja spotkań w 

sytuacji konfliktu pomiędzy 

uczniami, rodzicami i 

nauczycielami oraz 

prowadzenie mediacji.  

2. Interwencja w sytuacji 

przemocy rówieśniczej  

3. Udzielanie porad w 

zakresie rozwiązywania 

konfliktów 

4. Udzielanie uczniom 

wsparcia w sytuacjach 

trudnych (konflikty z 

rówieśnikami, konflikty z 

nauczycielami, trudności na 

tle konfliktów rodzinnych).  

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 

Pomoc rodzicom oraz 

nauczycielom w 

1. Współpraca z 

nauczycielami oraz 

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 
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rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i 

uzdolnień uczniów 

rodzicami w celu 

rozpoznawania potrzeb i 

możliwości uczniów. 

2. Konsultacje z rodzicami 

oraz przekazywanie 

rodzicom wniosków z 

prowadzonych z uczniami 

zajęć. 

3. Motywowanie uczniów do 

rozwijania własnych pasji, 

zainteresowań podczas 

spotkań indywidualnych. 

4. Konsultacje i 

psychoedukacja dla 

nauczycieli. 

Wspieranie nauczycieli i 

specjalistów w 

rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i 

edukacyjnych oraz 

możliwości 

psychofizycznych uczniów 

oraz w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

1. Uczestniczenie w pracach 

zespołów wychowawczych. 

2. Uczestniczenie w zespołach 

do spraw pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Udzielanie nauczycielom i 

specjalistom bieżących 

porad w pracy z uczniami. 

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 

Rozwój i samodoskonalenie 1. Gromadzenie literatury 

fachowej potrzebnej w 

pracy psychologa 

szkolnego.  

2. Samodoskonalenie oraz 

udział w formach 

doskonalenia zawodowego 

Wrzesień 2022 – 

Czerwiec 2023 
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(szkolenia, webinary, 

warsztaty, konferencje). 

 


