
DZIAŁANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUTOMI DOLNEJ  rok 

szkolny 2022/ 2023 

PSYCHOLOG I LOGOPEDA SZKOLNY : mgr Anna Migas 

Cel główny: 

  Żyję wśród innych - rozwijaniu prawidłowego rozwoju społeczno – emocjonalnego uczniów. 

Cele szczegółowe: 

✓ prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych                          

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                      

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów; 

✓ diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania 

rozwoju uczniów; 

✓ udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, w tym rozmowy, 

pogadanki, spotkania, zajęcia grupowe lub indywidualne ; 

✓ podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

✓ minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form 

pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

✓ inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

✓ pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień 

uczniów; 

✓ wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 



✓ czynny udział w różnych działalnościach szkolnych, lokalnych w celu poznania i obcowania z uczniami, rodzicami, 

nauczycielami. 

 

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I LOGOPEDY 
 

Lekcja   Poniedziałek  Wtorek Środa Czwartek  Piątek  

1. 

8.00-8.45 

PSYCHOLOG Zajęcia z psychologiem PSYCHOLOG PSYCHOLOG  PSYCHOLOG 

2. 

8.55 –9.40 

PSYCHOLOG  Zajęcia z psychologiem Zajęcia z psychologiem Zajęcia logopedyczne Zajęcia logopedyczne 

3. 

9.50-10.35 

PSYCHOLOG 

 

PSYCHOLOG PSYCHOLOG Zajęcia logopedyczne  Zajęcia logopedyczne 

4. 

10.50-11.35 

PSYCHOLOG PSYCHOLOG  PSYCHOLOG PSYCHOLOG PSYCHOLOG 

5. 

11.45 -12.30 

Zajęcia logopedyczne 
kl. III 

Zajęcia logopedyczne 
Kl. I A 

Zajęcia logopedyczne  
Kl. II A 

Zajęcia logopedyczne  

Kl. I B 
PSYCHOLOG  

6. 

12.50 -13.35 

Zajęcia logopedyczne 

Kl. II  

Zajęcia logopedyczne  
Kl. IV B 

Zajęcia z psychologiem               

 

Zajęcia z psychologiem               
 

Zajęcia z psychologiem               

 

7. 

13.40 -14.25 

Zajęcia logopedyczne 
Kl. IV A 

Zajęcia z psychologiem  

 

Zajęcia z psychologiem  
 

Zajęcia logopedyczne  
Kl. II B 

Zajęcia logopedyczne            

 

8.  Godzina konsultacji --------- -------------- ------------- --------------- 

 

 


