III. POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA I OPIEKA
TERMINY

ODPOWIEDZIALNY
I
WSPÓŁODPOWIEDZIALNI

IX 2016 r.

wychowawcy ZET, nauczyciele NI
psycholog, pedagog

do VI 2016 r.

psycholog, pedagog, logopeda
wychowawcy i rodzice

3. Kwalifikowanie do odpowiednich form pomocy
rewalidacyjnej, korekcyjnej i terapeutycznej.

IX 2016 r.

wychowawcy klas, dyrektor
psycholog
pedagog szkolny, pielęgniarka

wszystkich uczniów ZSS

4. Wnioskowanie do Rady
o rekwalifikację uczniów SP
do klas programowo wyższych.

I semestr
2016/17

pedagog, psycholog
wychowawcy klas
dyrektor

wytypowanych uczniów
ZSS

do X 2016

psycholog, pedagog
wychowawcy klas

wszystkich nowych
uczniów
ZSS

psycholog,
pedagog

wszystkich uczniów ZSS

CELE

ZADANIA

III.1.
Diagnoza
rozwoju ucznia jego
potrzeb
i możliwości

1. Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju ucznia
jego potrzeb i możliwości dla celów konstruowania
IPET
2.Diagnoza aktualnego poziomu rozwoju ucznia
dla celów określenia możliwości dalszej nauki,
dla potrzeb orzecznictwa o niepełnosprawności,
opiniodawstwa i orzecznictwa PPP.

Pedagogicznej
i Gimnazjum

5. Ocena przystosowania społeczno-emocjonalnego
nowych uczniów w pierwszych tygodniach nauki.
III.2.
Udzielenie pomocy
psychologicznej
i pedagogicznej
uczniom, rodzicom,
nauczycielom.

1. Udzielenie porad, pomoc informacyjna,
organizacja i pośredniczenie w kontaktach
rodziców z instytucjami pomocy rodzinie
i szkole.
2. Udzielenie porad i pomocy terapeutycznej,
informacyjnej i organizacyjnej uczniom.

DOTYCZY
UCZNIÓW

UWAGI

ZET
oraz nauczanych
indywidualnie
wszystkich uczniów ZSS
klasy III, VI SP;
III Gimnazjum;
ZET

wychowawcy klas, dyrektor
cały rok

3. Udzielenie uczniom pomocy w realizowaniu
wymagań do rekwalifikacji.

pedagog, nauczyciele przedmiotów

uczniów zgłoszonych
do rekwalifikacji

4. Pomoc nauczycielom w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych w klasie lub
z indywidualnymi uczniami.

psycholog, pedagog

wszystkich uczniów
ZSS
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III.3.
Udzielanie pomocy
w wyborze szkoły
i zawodu.

III.4.
Współpraca
z instytucjami
świadczącymi pomoc
socjalną.

III.5.
Opieka nad uczniami
nauczanymi
indywidualnie

III.6
Udzielanie pomocy
materialnej

1.
Realizacja
zajęć
zawodoznawczych
w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy.
2. Przeprowadzenie zajęć zawodoznawczych
wyposażających w wiedzę o sobie, pomagającej
wybrać zawód i szkołę.
3.
Wyjście
z
uczniami
do
szkół
ponadgimnazjalnych w Chojnicach w ramach
„Drzwi otwartych”.
1. Pozyskiwanie aktualnej oferty pomocy
z instytucji MOPS, GOPS, PCPR, Chojnicki, Bank
Żywności.
2. Informowanie rodziców, nauczycieli i uczniów
o zasadach, formach i aktualnych możliwościach
uzyskiwania pomocy socjalnej.
3. Zgłaszanie w GOPS i MOPS rodzin, którym
powinna być udzielona pomoc.
1. Informowanie rodziców o pomocy oferowanej
przez PPP i inne poradnie specjalistyczne.
Argumentowanie korzystania z pomocy poradni.
2. Zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów
nauczanych indywidualnie.
3. Opiniowanie i proponowanie form dalszego
kształcenia na wniosek PPP lub prośbę rodziców
1. Rozpoznawanie sytuacji bytowej uczniów.
2. Zabieganie o pomoc w formie zasiłków
losowych dla uczniów.
3. Organizowanie środków na dożywianie dzieci w
szkole. Współpraca z: MOPS, GOPS, ChBŻ,
sponsorzy.
4. Organizowanie środków oraz przyznawanie
pomocy materialnej – rzeczowej (odzież, obuwie).
5. Włączanie się w akcję „Podziel się posiłkiem”
6. Przekazanie świątecznych bonów/paczek
żywnościowych z chojnickich parafii

uczniów klas
I - III Gimnazjum

cały rok

wychowawcy klas gimnazjalnych
I - III

IX 2016 - IV 2017 r.

pedagog

II-V 2017 r.

wychowawca klasy III G
pedagog

cały rok

pedagog

wszystkich uczniów ZSS

cały rok

pedagog, psycholog
nauczyciele prowadzący zajęcia
z uczniem

wszystkich uczniów ZSS

II 2017 r.
cały rok
cały rok
cały rok

cały rok
wg terminów
akcji
XII 2016
IV 2017

uczniów kl. III
Gimnazjum

uczniów nauczanych
indywidualnie
uczniów nauczanych
indywidualnie

psycholog, pedagog,
dyrekcja
pedagog, psycholog
nauczyciele uczący
pedagog, wychowawcy klas
dyrektor
pedagog , nauczyciele
dyrektor szkoły ,pedagog,
intendentka
nauczyciele świetlicy, wych. klas

wszystkich uczniów ZSS

dyrektor
pedagog ,wychowawcy klas

wszystkich uczniów ZSS

dyrektor
pedagog, nauczyciele

uczniów w trudnej
sytuacji materialnej
rodzin w trudnej
sytuacji materialnej

pedagog

wszystkich uczniów ZSS
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III.7.
Opieka zdrowotna

III.8
Opieka nad uczniami
w czasie wolnym.

III.9
Zapewnienie
uczniom
bezpiecznego
dojazdu do szkoły.

1. Opieka pielęgniarki szkolnej, doraźna pomoc w
nagłych przypadkach.

cały rok

2. Określanie rodzaju schorzeń oraz podejmowanie
działań
profilaktycznych,
leczniczych,
korekcyjnych lub opiekuńczych po badaniach
lekarskich i obserwacji przez pielęgniarkę.

cały rok

3. Kwalifikowanie dzieci do zajęć gimnastyki
korekcyjnej.
4. Informowanie rodziców o problemach
zdrowotnych
dziecka
i
mobilizowanie
do korzystania z pomocy specjalistycznej.
5. Rozpoznawanie warunków życia uczniów
(szczególnie nowych uczniów).
6. Organizowanie pomocy dzieciom z rodzin
najuboższych w formie dożywiania w szkole rozpoznawanie potrzeb dziecka.
1. Objęcie zajęciami świetlicowymi uczniów
dojeżdżających
przed
lekcjami
oraz
po
skończonych
lekcjach.
Świetlicowe spotkania plastyczne
2. Stała opieka w zespole edukacyjnoterapeutycznym 1A i 1B oraz doraźnie w innych –
pomoc nauczyciela.
1. Uzgodnienie z rodzicami zasad dojazdu
do szkoły i powrotu do domu. Wyraźne określenie
odpowiedzialności rodziców za drogę ucznia do i
ze szkoły.
2. Przekazanie rodzicom informacji dotyczącej
szczególnej dbałości o bezpieczeństwo dzieci w
drodze do szkoły i powrotnej.
3. Wzmożenie opieki nad uczniami w trakcie
wspólnych dojazdów autobusami MZK
4. Sumienne wypełnianie dyżurów przez
nauczycieli na przejściu dla pieszych oraz
na przystanku autobusowym.

IX 2016 r.

pielęgniarka szkolna
nauczyciele,
pracownicy administracji

pielęgniarka szkolna
lekarz, pielęgniarka szkolna
nauczyciele gimn. korekcyjnej

wszystkich uczniów ZSS

pielęgniarka szkolna
wychowawcy klas
cały rok

wychowawcy klas
pedagog, psycholog
wychowawcy klas,
intendentka, pedagog, dyrektor
L. Mucha, nauczyciele świetlicy
wychowawcy klas

wszystkich uczniów ZSS

H. Kalinowska
dyrektor

uczniów zespołów
edukacyjno terapeutycznych

IX 2016 r.

wychowawcy klas

wszystkich uczniów ZSS

na pierwszym
zebraniu
z rodzicami
w roku
2016/17

dyrektor
pedagog
wychowawcy klas

dotyczy rodziców
wszystkich uczniów

cały rok

nauczyciele dojeżdżający MZK

cały rok

nauczyciele wg grafiku dyżurów

cały rok

wszystkich uczniów
dojeżdżających MZK
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III.10
BHP w szkole.

1. Omówienie zasad bezpieczeństwa na zajęciach
lekcyjnych oraz na terenie szkoły.

IX 2016 r.

2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy umysłowej na każdych zajęciach z uczniami.
3. Organizowanie zajęć nauczania indywidualnego
zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
umysłowej.

wychowawcy klas
nauczyciele przedmiotów
wychowawcy klas
nauczyciele

cały rok

nauczyciele prowadzący nauczania
indywidualne

wszystkich uczniów ZSS

wszystkich uczniów
nauczanych
indywidualnie
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