
PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W LUBINIE 

Podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591.). 

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). 

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

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

2. Koordynatorem organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
szkole jest pedagog szkolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole  polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i 

pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.  

4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w 

szczególności:  

a) z niedostosowania społecznego;  

b) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

c)  z zaburzeń zachowania lub emocji;  

d)  ze szczególnych uzdolnień;  

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

f) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

g)  z choroby przewlekłej;  

h)  z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

i)  z niepowodzeń edukacyjnych;  

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole  rodzicom uczniów i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w 

celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną nauczyciele i specjaliści udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

7. Wychowawca informuje wszystkich nauczycieli uczących ucznia o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą pedagogiczno- psychologiczną w trakcie ich bieżącej pracy. Nauczyciele 



20 dni od otrzymania informacji mają obowiązek dostosować wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb ucznia. 

8. Wychowawca klasy, po konsultacji z dyrektorem szkoły lub wicedyrektorem, planuje i 

koordynuje udzielanie uczniowi pomocy pedagogiczno-psychologicznej, ustala formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane. Oprócz bieżącej pracy z uczniem, zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów pomoc  psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana także w 

formie: 

a. zajęć rozwijających uzdolnienia; 

b. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

c. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

d. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym; 

e.  zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

f. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

g. porad i konsultacji; 

 

9. Wychowawca planując udzielanie uczniowi pomocy współpracuje z rodzicami ucznia 

oraz -w zależności od potrzeb- z innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi 

zajęcia z uczniem, poradnią psychologiczno- pedagogiczną. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w  

szkole, w tym ustalenie dla ucznia form i okresu udzielania tej pomocy oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu, w kład 

którego wchodzą: dyrektor, pedagog szkoły, wychowawcy, v-ce dyrektorzy. 

 Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego 

dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

11. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców uczni. Rodzice ucznia 

wyrażają zgodę lub nie na udział w zajęciach. 

12. Co najmniej dwa razy w roku wychowawca organizuje spotkanie nauczycieli i 

specjalistów uczących uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w celu 

dokonania oceny efektywności udzielonej pomocy oraz sformułowania wniosków 

dotyczących dalszych działań, mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

13.  Dokumentacja dotycząca ucznia objętego pomocą przechowywana jest przez pedagoga 

szkolnego. 

 

 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7


 

Załącznik 1 

Ustalone przez wychowawcę formy, okres oraz wymiar godzin udzielania pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej dla ucznia/uczennicy…………………………………. 

……………………………………………klasy……… w roku szkolnym………………… 

Forma Okres Wymiar godzin 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia   

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się   

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze   

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   

Zajęcia logopedyczne   

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne  

  

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym   

Zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej 

  

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia   

Porady i konsultacje dla uczniów   

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla 

rodziców i nauczycieli 

  

 

Podpis wychowawcy klasy           

 

.........................................................                                                                          



 

Załącznik 2 

                                                                                   Lubin, dnia …………………… 

                                                                                   Szanowni Państwo 

………………………………………………….. 

Informacja dla rodziców dotycząca przyznanych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w Społecznej Szkole Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie 

dla ucznia/ uczennicy ………………………………………………………………………………… 

Forma Okres Wymiar godzin 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia   

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się   

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze   

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne   

Zajęcia logopedyczne   

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne    

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym   

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu   

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia   

Porady i konsultacje dla uczniów   

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i 

nauczycieli 

  

 

Podpis dyrektora szkoły 

 



................................................................ 

 

Załącznik 3 

             Lubin, dnia ……………………..r. 

 

ZGODA RODZICÓW 

 

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział mego syna/ córki 

………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

w zaproponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Społecznej Szkole 

Podstawowej im. Rady Europy w Lubinie w roku szkolnym ………………........................... 

                                                                  ……………………………………………………………….. 

                                                                                 podpis rodziców/prawnych  opiekunów 

                                                   ………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 



*Właściwe podkreślić 

Załącznik 4                      Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny 

dla ucznia/uczennicy: 

 

Imię (imiona) i nazwisko ucznia, data urodzenia 

 

 

Nazwa Szkoły 

 

opracowany na podstawie 

 

Numer i data wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

1. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikający z orzeczenia: 

………………………………………………………………………………………...………… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

………………………………………………………………………………………….…..…… 

 

2. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikający z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia z poszczególnych przedmiotów w 

załączeniu 

(cele edukacyjne wskazane w programie nauczania, zakres dostosowania programów 

nauczania, dostosowanie sposobu sprawdzania wiadomości i oceniania) 

 



3. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem. 

(cele terapeutyczne wynikające z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

dziecka) 

…………………………………………………………………………………………...……… 

…………………………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………...…… 

4. Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Forma Sposoby Okres Proponowany 

wymiar godzin 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne    

Zajęcia logopedyczne    

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne 

   

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze    

Zajęcia rozwijające uzdolnienia    

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się     

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym    

Zajęcia rewalidacyjne    

Zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej 

   

 

5. Działania wspierające rodziców: 

…………………………………………………………………………………………...……… 



……………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………...…… 

……………………………………………………………………………………………...…… 

…………………………..…………………………………………………………….………… 

 

6. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w zakresie 

realizacji zadań: 

Zadanie Zakres współdziałania 

Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu  

Przygotowanie uczniów do samodzielności w 

życiu dorosłym 

 

 

7. Określenie zakresu współdziałania z: 

Poradnia/instytucja Zakres współdziałania 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

Inna poradnia specjalistyczna  

Placówka doskonalenia nauczycieli  

Organizacja pozarządowa  

Instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży 

 

 

8. IPET opracował zespół w dniu: …………………………………  w składzie: 

Imię i nazwisko Nauczyciel Podpis 

   

   

   

   

 



 

Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane w roku szkolnym .…………………. uczniowi 

………………………………………………………………………………………… 

Forma Sposoby Okres Proponowany 

wymiar godzin 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne    

Zajęcia logopedyczne    

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

społeczne 

   

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze    

Zajęcia rozwijające uzdolnienia    

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się     

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym    

Zajęcia rewalidacyjne    

Zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej 

   

 

 

 

Miejsce i data  Podpis dyrektora szkoły 

lub placówki 

 



 

 

 

Terminy spotkań zespołu 

    

    

    

    

 

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej za okres: …………….. 

……………………………………………………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………………...…………… 

……………………………………………………………………………………...…………… 

 

Oceny dokonał w dniu: ……………………………………..  zespół w składzie: 

Imię i nazwisko Nauczyciel Podpis 

   

   

   

   

 

 

 

 

 


