
XI. Zadanie główne:  Udzielamy uczniom pomocy psychologiczno-pedagogiczne we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym            

Obszar:  Relacje – kształtowanie postaw społecznych,   Kultura – wartości, normy i wzory zachowań,  Zdrowie – edukacja zdrowotna, Bezpieczeństwo – 

profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Lp. 

Zadanie wychowawczo-

profilaktyczne- 

 

Tytuł 

Forma, metoda działań 

wychowawczo- 

profilaktycznych 

Adresaci 

działań 

uczniowie 

rodzice, 

nauczyciele 

 

U R N 

etap 

eduk. 

/klasa 

Osoby 

odpowiedzialn

e 

Osoby/ 

instytucje 

współdziała- 

jące/ 

wspierające 

TERMIN 

realizacji 

zadania 

PLANO-

WANY  

A. Sposoby 

dokumentowania 

Faktyczna liczba 

uczestników 
(wpisać po 

zrealizowaniu)  

B. Sposoby 

ewaluacji 

Ocena  

stopnia 

realizacji – 

skala  1 - 5 

U R N FAKTYCZNY 
– zgodnie z 

dokumentacją 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększamy 

częstotliwość i jakość 

spotkań zespołów 

oddziałowych w celu 

bieżącej oceny sytuacji 

wychowawczej, 

planowania ppp i oceny 

jej efektywności 

dyskusje  tematyczne, 

problemowe,  analiza 

indywidualnych przypadków, 

dobre praktyki, bank 

pomysłów, wymiana 

doświadczeń, burza mózgów 

N 1-3 

4-7  

GIM 

wychowawcy 

klas 

dyrektor 

wicedyrektor 

pedagodzy 

 n-le 
wspomagający 
n-el terapeuta  

logopeda 

zgodnie z 

harmonogra

mem  

A. protokoły posiedzeń zespołów 

oddziałowych 
   

31.08. –kl.4 

19. -21.09. 

18.10. 

B. ocena 

efektywności ppp 

po I i II półroczu 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Realizujemy zasadę 

koordynowania ppp 

przez wychowawcę klasy  

praca zespołów n-lskich pod 

kier. wychowawcy klasy, 

kontrakty indywidualne i 

grupowe z uczniami 

/rodzicami, praca n-li w 

małych grupach (oprac. kart 

indywid. potrzeb) 

N 

 

 

1-3 

4-7 

GIM 

wychowawcy 

klas 

pedagodzy 

szkolni 

n-le terapeuci 

r. szk. 

2017/2018 

A. protokoły posiedzeń zespołów 

oddziałowych, kontrakty 
   

 B. ocena 

realizacji 

kontraktów 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększamy zakres 

pracy zespołowej 

wszystkich n-li 

burza mózgów  (zadania do 

PWP, metody ewaluacji ), 

zespoły zadaniowe (ds. 

WSDZ, PWP, Falochronu ) , 

praca zespołowa w małych 

grupach  

N 1-3 

4-7 

GIM 

koordynatorzy 

zespołów 

zadaniowych, 

wychowawcy 

klas 

n-le terapeuci 

członkowie 

zespołów 

zadaniowych, 

przewodniczący 

zespołów  

przedmiotowych 
dyrektor  

wicedyr. 
CKU TODMiDN  

X     i  na 

bieżąco wg 

rozpoznawan

ych potrzeb 

A. karty  indywidualnych  

potrzeb uczniów, zadania 

wych.-profilakt., protokoły 

posiedzeń  zespołów oddział. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 B. ocena 

efektywności 

ppp po I i II 

półroczu 

 



4 Poszerzamy zakres 

współpracy 

bezpośredniej 

wychowawców klas z 

rodzicami, kuratorami i 

asystentami  rodzinnymi   

grupy wsparcia dla rodziców 

(opiekunów)  z udziałem 

kuratorów/asystentów MOPR,  

wywiady udzielane przez 

wychowawców, indywidualne 

rozmowy, wywiad grupowy, 

konsultacje, porady, dyskusje 

w małych grupach, analiza 

indywidualnych przypadków 

N  1-3 

4-7 

GIM 

wychowawcy 

klas 

pedagodzy 

szkolni 

dyrektor 

wicedyrektor 

wychowawcy 

świetlicy, 

socjoterapeuci 

z klubu Jantar 

Komisariat 

Policji 

 A. protokoły , notatki służbowe, 

zapisy w dzienniku – kontakty  
   

 B. ocena 

efektywności ppp 

 

5 Wdrażamy nowe formy 

ppp zgodnie z wymogami 

nowego rozporządzenia 

w sprawie udzielania ppp 

warsztaty, porady, 

konsultacje, rewalidacja 

indywid. (dot. uczniów 

niepełnospr.), zajęcia dla 

uczniów  związane z 

wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu, 

orientacją i preorientacją 

zawodową  (WSDZ), zajęcia 

rozwijające  umiejętności 

uczenia się, zajęcia 

rozwijające i wspierające  dla 

uczniów (InSpe, nieodpłatne 

n-li )   

U 

 

 

 

1-3 

4-7 

GIM 

n-le 

przedmiotów 

 

wychowawcy 

klas 

 

koordynator 

współpracy z 

InSpe  

PPP 
 

Mobilne 

Centrum 

Informacji 

Zawod. 

 

InSpe 
 

koordynator 

doradztwa 

zawodowego, 

pedagog 

szkolny 
 

terapeuta ped 

zgodnie z 

tematyką 

zajęć z 

wych.,   

bieżącymi 

potrzebami  

A. planowana tematyka zajęć z 

wychowawcą , zapisy w 

dziennikach zajęć klasowych,  

pozalekcyjnych (InSpe) 

sprawozdania specjalistów,  

   

 B. wnioski 

dyrektora z 

nadzoru ped., 

ocena 

efektywności 

ppp,  

 

6 Zwiększamy znaczenie  

porad i konsultacji dla 

rodziców jako formy ppp 

grupy wsparcia dla rodziców, 

analiza indywidualnych 

przypadków (ocena 

efektywności  udzielonych 

porad/konsultacji),  porady i 

konsultacje z udziałem 

kuratorów, asystentów 

rodzinnych, pedagogów, 

wywiad, rozmowa, warsztaty 

„Szkoła dla Rodziców” 

R 1-3 

4-7 

GIM 

 

n-le 

przedmiotów 

 

wychowawcy 

klas 

 

pedagodzy 

szkolni 

 

 

PPP 
 

dyrektor 
 

 

pielęgniarka 

szkolna 

 

zgodnie z 

harmonogram

em zebrań i 

konsultacji 

oraz wg 

bieżących 

potrzeb 

A. zapisy w dzienniku, wykazy 

inf. dot. udzielonych  

porad/konsultacji 

   

 B. ocena 

efektywności 

porad/ 

konsultacji 

 

 

 


