
        
 

 Psycholog szkolny organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom, wychowawcom klas 

i rodzicom. Psycholog szkolny realizuje następujące zadania: 

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w 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, w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  

funkcjonowanie  ucznia  i jego  uczestnictwo  w życiu szkoły;  

2.  Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych  stanowiących  barierę  i ograniczających  aktywne i pełne uczestnictwo ucznia   

w życiu szkoły;  

3.  Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb;  

4.  Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;  

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania  

oraz inicjowanie  różnych form pomocy w środowisku szkolnym uczniów;  

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;  

7. Pomoc  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,  

predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

8. Wspieranie nauczycieli i wychowawców w:  

a)  rozpoznawaniu  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,  w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo  

w życiu szkoły,  

b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

9. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i psychologa szkolnego określa dyrektor szkoły. 

10. Psycholog szkolny prowadzi następującą dokumentację: 

 1) dziennik psychologa według zasad i wzoru określonego odrębnymi przepisami. 

11. Psycholog szkolny jest przewodniczącym zespołu wychowawczego.  Jest odpowiedzialnym  

za opracowanie planu pracy tego zespołu i przedstawianie 2 razy w roku sprawozdań z jego realizacji. 

12. Psycholog szkolny opracowuje roczny plan pracy uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-

wychowawcze szkoły. Dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole przedstawiając  

na Radzie Pedagogicznej sprawozdania ze swojej działalności. 

13. Psycholog szkolny wykonuje inne zadania wynikające z przepisów sprawie zasad organizacji  

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach. 

 


