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Działania realizowane przez psychologa szkolnego                                         

w Szkole Podstawowej Nr 2 we Władysławowie 

 

Działania ogólnowychowawcze 

 

 Diagnoza potrzeb środowiska i uczniów oraz współpraca z gronem pedagogicznym 

przy: 

 

a) Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-

wychowawczych; 

b) Konsultacje z dyrekcją, ścisła współpraca z pedagogiem szkolnym, 

wychowawcami i nauczycielami, wspólne prowadzenie rozmów z rodzicami; 

c) Udzielanie pomocy w interpretowaniu wyników badań psychologiczno-  

    pedagogicznych; 

           d) Prowadzenie  rozmów wychowawczych z uczniami. 

 

 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która obejmuje: 

 

1. Konsultacje ; 

2. Kierowanie uczniów na badania; 

3. Uczestniczenie w spotkaniach szkoleniowych. 

 

 Współpraca z innymi instytucjami pomocowymi np. OPS, Zespół interdyscyplinarny, 

świetlice socjoterapeutyczne, Komisariat Policji, Sąd, kuratorzy, która obejmować 

może np.: 

 

1. konsultowanie się i wymiana informacji na temat sytuacji rodzinnej ucznia; 

2. Uczestniczenie w grupach roboczych i zespołach interdyscyplinarnych; 

3. Wnioskowanie o wgląd w sytuację rodzinną uczniów. 
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2. Profilaktyka wychowawcza 

 

                 Działania skierowane do uczniów, czyli:  

 

1. Rozmowy wychowawcze w grupach klasowych oraz indywidualnie; 

2. Działania mające na celu kształtowanie właściwych postaw społecznych; 

3. Warsztaty psychoedukacyjne ; 

            4. Prowadzeniu działań w zakresie programu wychowawczego lub szkolnego 

                programu profilaktyki,  

            5. Prelekcje i warsztaty dla rodziców. 

 

3.  Opieka psychologiczno - pedagogiczna  

 

1. Udzielanie rad i wskazówek uczniom oraz ich najbliższym                                  

w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych; 

2. Wpajanie uczniom istoty wzajemnego szacunku, empatii, koleżeństwa, 

przyjaźni, wzajemnej pomocy i ochrony przed zagrożeniami; 

3. Rozmowy wychowawcze w klasach, gdzie uczniowie prezentują 

szczególnie agresywne zachowania oraz lekceważący stosunek wobec 

nauczycieli i obowiązków szkolnych; 

4. Rozmowy interwencyjne w sytuacjach konfliktowych; 

5. poradnictwo wychowawcze, psychoedukacja-motywowanie rodziców                     

do pełnej dbałości o dzieci, udzielanie porad i wskazówek rodzicom w 

sytuacjach kryzysowych; 

6. Udzielanie konsultacji psychologicznych, oraz prowadzenie zajęć 

terapeutycznych, rozmowy wspierające, mediacje- pomoc uczniom w 

rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami, inicjowanie 

lub współprowadzenie działań mediacyjnych; 

7. Wskazywanie instytucji pomocowych rodzicom będącym w trudnej 

sytuacji życiowej; 

8. Prowadzenie rozmów z uczniami w obecności rodziców; 

9. Prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych.  
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4. Doskonalenie zawodowe  

 

1. Uczestniczenie w szkoleniach czy konferencjach; 

2. Studia podyplomowe (psychoterapia) 

 

 


