Zakres obowiązków psychologa szkolnego:


Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.) art. 42 ust. 2.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532) - § 5 ust. 2, § 23.

I. Do zadań psychologa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp. należy
w szczególności (§ 23 rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach):
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
4) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
6) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
7) określanie form i sposobów udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej zarówno
uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
8) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców
10) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
11) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad
w zakresie wychowania.
12) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;
13) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
14) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i profilaktyki;

15) diagnozowanie dojrzałości szkolnej; [ „O” ]
16) udział w opracowywaniu programów profilaktyki;
17) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami,
18) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
II. Psycholog uczestniczy w różnych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
świadczonej przez szkołę, pracach zespołu planującego i koordynującego pomoc.
III. Zadaniem psychologa jest ścisła współpraca z poradniami psychologiczno–
pedagogicznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz
w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach.
IV. Obowiązkiem psychologa jest współpraca we wszystkich sprawach z nauczycielami,
rodzicami, pielęgniarką (higienistką) szkolną, organami szkoły i instytucjami pozaszkolnymi.
V. Psycholog jest zobowiązany przedstawić roczny plan pracy (lub na każdy okres).
VI. Psycholog może być zobowiązany do wykonywania innych poleceń dyrektora szkoły.

