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Regulamin Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Szkole Podstawowej nr 76 

przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Gdańsku 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z  2017r. Poz. 

1643). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z  2018r. Poz. 

1647). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz. U.  z 2015r. 

Poz. 1113).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania, i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1578  z późn. zm.).  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie       

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z  2017r. poz. 1652). 

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 26 sierpnia 2018r. zmieniające rozporządzenie        

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z  2018r. poz. 1485). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.    

z 2017r. Poz.1646). 

 

 

 

 



Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Gdańsku 

 

§ 1. 

1. Szkoła rozumiana jako Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Gdańsku, w którego w skład 

wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 76 i Przedszkole Terapeutyczne Nr 72. 

2. Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodziców 

uczniów oraz nauczycielom. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego Nr 1 w Gdańsku. 

 

4. W szkole funkcjonuje bezpośredni nadzór nad organizacją i świadczeniem pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, którą sprawuje szkolny koordynator pomocy psychologiczno-

pedagogicznej - pedagog szkolny, psycholog. 

 

 5. Wychowawca oddziału jest odpowiedzialny za organizację wszelkich sformalizowanych 

form pomocy dla uczniów w danym oddziale. 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na: 

a. dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb, 

b. rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania, 

c. indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, 

d. dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana  rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                     

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. Pomoc udzielana jest         

w formie: 

• rozmów indywidualnych, 

• warsztatów, 

• konsultacji ze specjalistami, 

• szkoleń, 

• porad, 

• zajęć rozwijających uzdolnienia, 

• zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

• zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi w szkole. Polega na 

rozpoznawaniu i zaspokojeniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 



oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, które wynikają            

w szczególności : 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zaburzeń zachowania emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) z przewlekłej choroby, 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) z niepowodzeń edukacyjnych, 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 

(powrót zza granicy, zmiana szkoły), 

13) z zaburzeń komunikacji językowej. 

 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 

2)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

• Rodziców ucznia, 

• Ucznia, 

• Nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia, 

• Dyrektora Szkoły, 

• Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, 

• Pielęgniarki szkolnej, 

• Pracownika socjalnego, 

• Asystenta rodziny, 

• Kuratora sądowego. 

 

11. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści 

posiadający kwalifikacje do rodzaju prowadzonych zajęć. 

 

12.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole zapewniają Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 

Placówki Doskonalenia Nauczycieli oraz Dyrektor Szkoły. 

 

13. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

 

14. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 



realizowane, Dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego 

ucznia. 

 

15. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem. 

 

 

 

§ 2. 

 

1. W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej uczniom powierzonego 

oddziału do obowiązków wychowawcy należy: 

a) zapoznanie się z dostarczonymi przez rodziców orzeczeniami i opiniami z poradni 

psychologiczno - pedagogicznej i przekazanie ich pedagogowi szkolnemu / psychologowi, 

b) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 

trudności /zdolności uczniów i przekazanie ich pedagogowi szkolnemu / psychologowi, 

c) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z danym oddziałem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów, 

d) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku: 

- wychowawca poznaje ucznia i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, 

obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w 

rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym, 

- sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę dokonywać autorefleksji związanej z tym, co 

się w tej relacji dzieje, 

- dodatkowo ma możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji 

medycznej udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka,  

e) określenie specjalnych potrzeb ucznia z pedagogiem, psychologiem we współpracy z grupą 

nauczycieli,  

f) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

wszczęcie postępowania w ramach pracy zespołu, 

g) uruchomienie sformalizowanej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi –    

w ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole, 

h) poinformowanie rodziców o zalecanych formach pomocy, 

i) monitorowanie obecności ucznia na zajęciach, 

j) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i postępach ucznia, 

k) angażowanie rodziców w działania pomocowe dla ich dzieci, 

l) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom danego oddziału, 

m) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w oddziale w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych 

oraz dokonania ewaluacji, 

n) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 

 

2. Wychowawca realizuje zadania poprzez: 

a) bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych            

i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań,   



b) rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych 

potrzeb 

rozwojowych wychowanków,  

c) wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

d) udział w pracach zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów                       

z orzeczeniami, 

e) tworzenie środowiska zapewniającego uczniom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, 

opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania, 

f) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów 

z rówieśnikami, 

g) przekazywanie pedagogowi szkolnemu / psychologowi informacji o konieczności pomocy 

w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych 

spowodowanych trudnościami w nauce, 

h) utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonym mu 

oddziale w celu ustalenia wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce,  

i) rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się, 

j) wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, 

odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego 

organizowania sobie pracy,  

k) systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie 

szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają 

trudności i niepowodzenia w nauce. Analizowanie wspólnie z wychowankami, nauczycielami    

i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących 

się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem 

uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć 

szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili 

znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału) tworzenie 

poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez 

organizację zajęć pozalekcyjnych / dodatkowych, wycieczek, 

l) tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych 

stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko 

zdolnościami poznawczymi, ale także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób 

drugich zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi i wolontarystycznych, 

m) współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, w sprawach ich zdrowia, organizowanie 

opieki i pomocy materialnej uczniom, 

n) udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach 

życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie 

pomocy. 

 

3. Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia 

pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej uczniom należy: 

a) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów, 

b) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy oddziału,  

c) świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem, 

d) dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych       

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

- posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 



kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania   

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie                    

w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach,  

- posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia, 

- posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii, 

- nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w punktach a i c, który objęty jest 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach. 

e) indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, 

f) dostosowywanie metod pracy do sposobów uczenia się ucznia, 

g) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału, 

h) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy, 

i) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale w celu zintegrowania                             

i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania 

postępów ucznia,  

j) prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej, 

k) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem 

zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych, 

l) stosowanie oceniania wspierającego ucznia. 

 

 

4. Do zadań pedagoga szkolnego należy: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie 

mocnych stron ucznia, 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych, 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, 

e) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

f) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

g) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, 

h) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo - profilaktycznego w stosunku do uczniów z udziałem rodziców                                  

i wychowawców, 

i) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się         

w trudnej sytuacji życiowej, 



j) wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu wychowawczo- 

profilaktycznego,  

k) udział w pracy zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powołanego do 

opracowania Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, 

l) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

5. Zadania i obowiązki psychologa: 

a. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej              

w środowisku szkolnym ucznia, 

b. prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie 

mocnych stron ucznia, 

c. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

d. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych, 

e. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, 

f. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

g. prowadzenie i organizowanie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych 

porad w zakresie wychowania, 

h. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji Programu wychowawczo-

profilaktycznego,  

i. udział w opracowywaniu programów profilaktyki, 

j. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

6. Zadania i obowiązki logopedy: 

a. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy uczniów, 

b. prowadzenie zajęć logopedycznych indywidualnych lub w grupach,  

c. podejmowanie działań logopedycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami ucznia, 

d. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń –

udzielanie instruktażu dla rodziców, 

e. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny             

u dzieci wymagających pomocy logopedycznej, 

f. prowadzenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wg potrzeb, 

g. udział w pracach zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 

h. stała współpraca z psychologiem, pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

korekcyjno- kompensacyjne, 

i. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju 

mowy,  

j. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

7. Działania wszystkich pracowników szkoły na rzecz wspierania rozwoju uczniów są 

zintegrowane. 

 

 



 

 

 

§ 3. 

 

 

A. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

którzy nie posiadają opinii opracowanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną / 

specjalistyczną lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na pisemny wniosek: 

a) ucznia, 

b) rodziców ucznia, 

c) nauczyciela, wychowawcy, specjalisty prowadzącego z uczniem zajęcia, 

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

e) pracownika socjalnego, 

f) asystenta rodziny, 

g) kuratora sądowego. 

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) dyrektora, 

4) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem, 

5) pielęgniarki/higienistki szkolnej, 

6) poradni, 

7) asystenta rodziny, 

8) pomocy nauczyciela, 

9) asystenta nauczyciela lub pomocy nauczyciela; 

10) pracownika socjalnego; 

11) kuratora sądowego 

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

 

3. Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzic, nauczyciel, 

wychowawca, specjalista, itd. zgłasza Dyrektorowi Szkoły.  

 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne   

i nieodpłatne. 

 

5. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w szkole pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemną odmowe udzielenia 

pomocy.  

 

6. Nauczyciel, specjalista, wychowawca lub Dyrektor Szkoły po stwierdzeniu, że ucznia 

należy objąć pomocą psychologiczno - pedagogiczną może zorganizować spotkanie zespołu 

nauczycieli uczących ucznia oraz specjalistów. 

 



7. Wychowawca koordynuje spotkanie ww. zespołu (punkt 6) oraz udzielanie dalszej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

8. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę,  wychowawcę, rodzica lub 

Dyrektora szkoły, że uczeń powinien być objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

wychowawca razem ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i wszystkimi nauczycielami 

uczącymi ucznia, w terminie – niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, ustala sposób dostosowania wymagań edukacyjnych oraz ustala 

formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin. 

 

9. Ze wstępną oceną poziomu funkcjonowania ucznia zapoznają się wszyscy nauczyciele 

pracujący z uczniem, a w swojej bieżącej pracy uwzględniają wskazówki do pracy zapisane     

w tym dokumencie - głównie dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych. 

 

10. Pedagog / psycholog w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców prowadzi 

ewidencję wszystkich uczniów w szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna. 

  

11. Wychowawca, w formie pisemnej informuje rodzica o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną oraz o ewentualnych zaplanowanych formach pomocy takich 

jak: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

3)zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne,       

z terapii pedagogicznej. 

 

12. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej jest wychowawca oddziału. 

 

13. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji ucznia. 

 

14. Nauczyciele/specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji 

udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z danego oddziału, jakość zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

specjalistycznych, poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie informacji zwrotnych 

od rodziców i uczniów. 

 

 

 

B. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

którzy posiadają opinię opracowaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub 

specjalistyczną. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez ucznia opinii 

wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana po 

podpisaniu przez rodzica zgody. 

 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne   

i nieodpłatne. 



 

3. Jeżeli rodzic ucznia nie wyraża zgody na organizowanie przez szkołę pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny odmowe w tej sprawie. 

 

4. Wychowawca oddziału koordynuje udzielanie dalszej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej.  

 

5. Wychowawca razem ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i wszystkimi nauczycielami 

uczącymi ucznia, w terminie – niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz ustala formy udzielania pomocy, okres jej udzielania oraz 

wymiar godzin. 

 

6. Pedagog / psycholog w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców prowadzi 

ewidencję wszystkich uczniów w szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna. 

 

7. Wychowawca, w formie pisemnej, informuje rodzica o zaplanowanych formach pomocy 

takich jak: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia, 

2) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

3)zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne,       

z terapii pedagogicznej. 

 

8. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej jest wychowawca oddziału. 

 

9.Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji ucznia. 

 

10. Osobami odpowiedzialnymi za efekty  udzielanej pomocy psychologiczno  –  

pedagogicznej są osoby udzielające pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

   

11. Nauczyciele/specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji 

udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z danego oddziału, jakość zajęć 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

specjalistycznych, rewalidacyjnych poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie 

informacji zwrotnych od rodziców i uczniów. 

 

 

 

C. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, 

którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne   

i nieodpłatne. 

 

2. Jeżeli rodzic ucznia nie wyraża zgody na organizowanie przez szkołę pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemną odmowe w tej sprawie. 

 



3. O objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną decyduje Dyrektor szkoły, który 

powołuje zespół, składający się z nauczycieli, pedagogów i specjalistów do spraw planowania 

i realizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

4. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, planuje udzielanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem. 

 

5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy        

i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,           

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

6. W przypadku złożenia przez rodzica orzeczenia, wychowawca oddziału zwołuje zespół 

składający się z nauczycieli uczących ucznia, nauczyciela wspomagającego oraz specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, np. pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, logopedy, 

terapeuty pedagogicznego. 

 

7. Zespół, o którym mowa w punkcie 6, w terminie 30 dni od złożenia w szkole orzeczenia         

o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje indywidualny program edukacyjno-

teraputyczny. 

 

8. Opracowanie Indywidualnego Programu edukacyjno-terapeutycznego musi być 

poprzedzone tzw. wielospecjalistyczną oceną poziomu funkcjonowania ucznia. 

 

9. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia, 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 

asystentów lub pomocy nauczyciela. 

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery 

i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub 

szkolnym. 

 

10. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, po opracowaniu IPET- u 

jest dokonywania co najmniej 2 razy w roku uwzględniając ocenę efektywności wdrażanego 

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, w każdym jego elemencie. 

 

11. W pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, za każdym razem, 

uczestniczą wszyscy nauczyciele uczący oraz specjaliści. 

 

12. Spotkania zespołu, o którym mowa w punkcie 6 mogą być organizowane z inicjatywy 

każdego członka zespołu, rodziców lub Dyrektora. 

 

13. Za ustalanie terminów spotkań oraz powiadomienie osób biorących udział w spotkaniach, 

w tym rodziców ucznia, każdorazowo jest odpowiedzialny wychowawca oddziału / 

psycholog. 

 

14. O spotkaniach wychowawca w ustaleniu z Dyrektorem Szkoły informuje przez  

e’ dziennik / rozmowa w terminie – na dwa tygodnie przed spotkaniem. 



 

15. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli 

specjalistów pracujących z uczniem lub innych osób. 

 

16. O terminach spotkań zespołu w celu dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz w celu opracowania IPET – u lub jego modyfikacji, za każdym 

razem jest informowany, przez wychowawcę na piśmie lub poprzez e’ dziennik, rodzic, który 

ma prawo wziąć udział w spotkaniach zespołu. 

 

17. Wychowawca oddziału / psycholog odpowiada za właściwe prowadzenie i 

przechowywanie dokumentacji ucznia/dziecka. 

 

18. Rodzice ucznia otrzymuje kopię: 

1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

2) indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, po pisemnym potwierdzeniu 

odbioru. 

 

19. Sposób pracy zespołu oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578). 

 

21. Po powstaniu IPET – u, rodzic, od Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawcy / 

psychologa w przedszkolu otrzymuje pisemną informację o formach udzielanej pomocy. 

 

22. Zespół opracowuje IPET na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

23. Zespół opracowuje IPET w terminie: 

a) do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń/dziecko rozpoczyna od początku 

roku szkolnego kształcenie w Szkole lub 

b) 30 dni od dnia złożenia w Szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

24. Pedagog / psycholog w oparciu o ewidencję prowadzoną przez wychowawców prowadzi 

ewidencję wszystkich uczniów w szkole, którym udzielana jest pomoc psychologiczno – 

pedagogiczna. 

  

25.Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej jest wychowawca oddziału / psycholog przedszkola. 

 

26.Osobami odpowiedzialnymi za efekty  udzielanej pomocy psychologiczno  –  

pedagogicznej są osoby udzielające tej pomocy – bezpośrednio pracujące z uczniem.  

 

 27.Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanej wstępnej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia/dziecka, to osoby opracowujące 

tę ocenę.  

 



28. Osoby odpowiedzialne za poprawność merytoryczną opracowanego IPET – u, to osoby 

opracowujące IPET. 

 

29. Nauczyciele/specjaliści monitorują, w ustalony przez siebie sposób, przebieg realizacji 

udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, jakość zajęć rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

specjalistycznych, rewalidacyjnych poprzez autoewaluację, stały monitoring, zbieranie 

informacji zwrotnych od rodziców i uczniów . 

 

30. Sposób pracy zespołu oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578). 

 

 

 

§4. 

 

 

1. W celu dokumentowania organizacji i działań wspierania uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych prowadzi się niżej wymienioną dokumentację: 

a) Dzienniki zajęć specjalistycznych w formie papierowej lub elektronicznej; 

b) Dzienniki zajęć pozalekcyjnych; 

c) Dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

d) Dziennik logopedy; 

e) Dziennik pedagoga; 

f) Notatki nauczycieli w celu monitorowania postępów uczniów; 

g) Dodatkowa dokumentacja związana z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w szkole. 

2. Rodzaj dokumentacji i sposób prowadzenia dokumentacji jest zgodny z regulacjami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. Z 2002 r. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.) 

 

 

 

 


