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PROCEDURA  

ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce 

 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz.U.2020 poz.1280. tekst jednolity). 

2. 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 (tekst jedn. Dz.U.2020 poz.1309). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

4. Ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r.poz.1327, z2021 r.poz.4 

tekst jednolity). 

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

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 

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

U. 2017 poz. 1646). 

 

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

§ 1 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych 

w rozporządzeniu. 

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

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) z choroby przewlekłej, 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
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10) z niepowodzeń edukacyjnych, 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców i nauczycieli w: 

a) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, 

b) rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

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

i nieodpłatne. 

5. Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

6. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

7. Pedagog wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

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) przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) dyrektora szkoły, 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem, 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, 

6) poradni, 

7) pomocy nauczyciela, 

8) pracownika socjalnego, 

9) asystenta rodziny 

10) kuratora sądowego, 



3 
 

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

dzieci i młodzieży. 

11. Osoby wskazane w § 1 ust. 10 pkt.1-11 składają wniosek w sprawie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły (Załącznik nr 1). 

 

FORMY UDZIELANEJ POMOCY 

§ 2 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami oraz w formie: 

1) klas terapeutycznych, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

7)  zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) warsztatów, 

9) porad i konsultacji. 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW 

§ 3 

 

1. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

i uzdolnień; 

2) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

4) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń 

w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia 

oraz planowania dalszych działań; 
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5) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającej na 

celu rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły 

podstawowej, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału 

ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień; 

c) w oddziale przedszkolnym: prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na 

celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie 

wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą 

i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

6) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami; 

7) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi 

tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy; 

8) ocena efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia; 

9) planowanie dalszych działań; 

10) dbałość o własny rozwój: aktywny udział w szkoleniach, warsztatach, kursach 

dotyczących udzielania uczniom pomocy psychologiczno–pedagogicznej, 

zaangażowanie w prowadzenie zajęć, organizowanie ciekawych zajęć; 

11) systematyczne diagnozowanie potrzeb i możliwości uczniów i wdrażanie do procesu 

edukacyjnego wniosków z diagnoz; 

12) zbieranie od rodziców informacji zwrotnych (opinii) na temat jakości prowadzonych 

zajęć; 

13) wprowadzanie działań i ćwiczeń interaktywnych, stosowanie metod aktywizujących; 

14) doskonalenie systemu motywacyjnego dla uczniów; 

15) budowanie poczucia własnej wartości u uczniów. 

 

ZADANIA DYREKTORA 

§ 4 

 

Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności: 

1) w przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin.  
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2) informuje pisemnie rodziców/prawnego opiekuna ucznia o ustalonych dla ucznia 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz terminie, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane  

 

ZADANIA WYCHOWAWCY 

§ 5 

 

Wychowawca: 

1) Planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2) Informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

3) Udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wspiera nauczycieli 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do 

możliwości psychofizycznych ucznia. 

4) Sporządza wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w danym 

oddziale, po wcześniejszych konsultacjach z innymi nauczycielami i specjalistami 

(Załącznik nr 9). 

5) Współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb, z innymi nauczycielami, 

specjalistami, poradnią lub innymi osobami, o których mowa § 1 pkt. 10. 

6) Koordynuje pracą zespołu nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w celu dokonania efektywność udzielonej 

pomocy i sformułowania wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu 

poprawę funkcjonowaniu ucznia. 

7) W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w przedszkolu lub szkole wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

8) W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 7, wynika, że mimo udzielanej 

uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa 

funkcjonowania ucznia w szkole, informuje dyrektora szkoły, który występuje do 

publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu 

rozwiązania problemu. 

9) Przygotowuje pisemne informacje dla rodziców o ustalonych dla ucznia formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, po 

zatwierdzeniu propozycji przez dyrektora szkoły. 

10) Prowadzi rejestr działań związanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej swoich wychowanków oraz gromadzi dokumentację badań i czynności 

uzupełniających podejmowanych na rzecz uczniów, w tym dokumentację spotkań 

zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami w indywidualnych teczkach 

uczniów. 

11)  Informuje rodziców uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego o każdym spotkaniu zespołu i możliwości udziału rodziców w spotkaniu. 
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TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

UCZNIOM POSIADAJĄCYM ORZECZENE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

§ 6 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dyrektor powołuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia 

z uczniem. 

2. Pracą zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń. 

3. Zespół: 

1) Planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) Opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (Załącznik nr 6) po 

dokonaniu wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

(Załącznik nr 5), we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną; 

3) Dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb dokonuje 

modyfikacji programu. 

4. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, 

2) na wniosek rodziców ucznia lub za ich zgodą - inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

5. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

6. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu 

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen, dyrektor szkoły 

zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w szkole, rodziców ucznia o terminie każdego 

spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu (Załącznik nr 7). 

7. Rodzice ucznia otrzymują kopię: 

1) wielospecjalistycznych ocen, 

2) programu. 

 

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

UCZNIOM POSIADAJĄCYM OPINIĘ OPRACOWANĄ PRZEZ PORADNIĘ 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ LUB SPECJALISTYCZNĄ 

§ 7 

 

1. Rodzic składa oryginał opinii w sekretariacie Szkoły. Pracownik sekretariatu sporządza 

kopię zgodną z przedłożonym dokumentem. 

2. Złożenie opinii jest równoznaczne z objęciem ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 
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3. Wychowawca niezwłocznie organizuje spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, 

w celu ustalenia dostosowań i wymagań edukacyjnych dla ucznia oraz ustalenia form 

pomocy. 

4. Wychowawca zakłada Kartę Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ucznia 

(Załącznik nr 2). 

5. Dyrektor, w formie pisemnej, informuje rodzica o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno–pedagogiczną i zaplanowanych dla dziecka formach pomocy (Załącznik 

nr 3). 

6. Pisemnie informuje rodzica o ustalonych dla ucznia formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

7. Jeżeli rodzic ucznia nie wyraża zgody na organizowanie przez Szkołę pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (Załącznik nr 4). 

 

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

UCZNIOM NIEPOSIADAJĄCYM OPINII LUB ORZECZENIA 

§ 8 

 

1. Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgłasza rodzic, nauczyciel, 

wychowawca, specjalista, itd. Dyrektorowi Szkoły przez złożenie w Sekretariacie wniosku 

(Załącznik nr 1). 

2. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie w Szkole pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej 

sprawie (Załącznik nr 4). 

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

należy objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną organizuje spotkanie zespołu 

nauczycieli uczących ucznia oraz specjalistów. 

4. Wychowawca koordynuje spotkanie ww. zespołu oraz udzielanie dalszej pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej. Ustalenia zespołu dokumentuje w Karcie Ustaleń Zespołu 

(Załącznik nr 8). 

5. Po dokonaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia przez zespół nauczycieli 

i specjalistów, ustalone dostosowania i formy pomocy dla wychowanka wychowawca 

umieszcza w Karcie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ucznia (Załącznik nr 2). 

6. Nauczyciele pracujący z uczniem, w swojej bieżącej pracy uwzględniają wskazówki do 

pracy zapisane w tym dokumencie - głównie dotyczące dostosowania wymagań 

edukacyjnych. 

7. Dyrektor, w formie pisemnej, informuje rodzica o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno–pedagogiczną oraz o ewentualnych zaplanowanych dla dziecka formach 

pomocy (Załącznik nr 3). 

8. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej jest wychowawca oddziału. 

 

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
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W FORMIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 

§ 9 

 

1. Zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia organizuje się na wniosek rodziców ucznia 

(prawnych opiekunów) na podstawie opinii wydanej przez publiczną PPP.  

2. Do wniosku o wydanie powyższej opinii dołączona powinna być dokumentacja szkolna 

określająca:  

a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;  

b)  wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia 

w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych z oddziałem 

szkolnym (jeżeli uczeń objęty jest zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu 

na stan zdrowia);  

c) opinia nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem – o jego 

funkcjonowaniu w szkole.  

3. Opinia dotycząca zindywidualizowanej ścieżki kształcenia powinna zawierać:  

a) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie 

z odziałem szkolnym; 

b) okres objęcia ucznia w/w formą pomocy, nie dłuższy jednak niż rok szkolny; 

c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniający 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;  

4. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane:  

a) wspólnie z oddziałem szkolnym,  

b) indywidualnie z uczniem.  

5. Po wpłynięciu wniosku rodziców (prawnych opiekunów) wraz z załączoną opinią zespół 

składający się z: pedagoga i wychowawcy dokonuje analizy zapisów w opinii, opracowuje 

projekt planu nauczania – przydział godzin z poszczególnych przedmiotów. 

6. Dyrektor ostatecznie ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć zindywidualizowanej 

ścieżki kształcenia oraz formy i zakres pomocy psychologiczno- pedagogicznej zgodnie 

z obowiązującymi zasadami organizacji zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.  

 


