
PROCEDURA ORGANIZOWNIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ IM.MARII KONOPNICKIEJ W PYSKOWICACH 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi szkole polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 

szczególności : 

a. z niepełnosprawności; 

b. z niedostosowania społecznego; 

c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d. ze szczególnych uzdolnień; 

e. ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

f. z zaburzeń komunikacji językowej; 

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. 

2. 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 psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

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

i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej: psycholog, pedagog, doradca zawodowy zwani dalej 

„specjalistami". 

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

a. rodzicami uczniów; 

b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

c. placówkami doskonalenia nauczycieli; 

d. innymi  szkołami i placówkami; 

e. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

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

a. ucznia;  

b. rodziców ucznia;  

c. dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;  

d. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z 

uczniem;  

e. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;  

f. poradni;  

g. asystenta edukacji romskiej;  

h. pomocy nauczyciela;  

i. asystenta nauczyciela  

j. pracownika socjalnego;  



k. asystenta rodziny;  

l. kuratora sądowego;  

m. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży.  

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

uczniem oraz w formie: 

a. zajęć rozwijających uzdolnienia;  

b. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

c. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

d. porad i konsultacji; 

e. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;  

f. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

g. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

j. warsztatów.  

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

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

11. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej szkoła realizuje program Szkolnej 

interwencji profilaktycznej w celu ograniczenia używania substancji psychoaktywnych przez 

uczniów oraz poprawy ich funkcjonowania w szkole a także Program Naprawy Zachowania  

i inne programy z aktualnej listy programów rekomendowanych. Treść programów stanowi 

załącznik do statutu.    

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 8. 

13. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami 

uczniów.  

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, 

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 8. 

15. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 5.  

16. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą  

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w 

szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie 

z oddziałem  szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

17. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia  edukacyjne, które są   realizowane:  

a. wspólnie z oddziałem lub szkolnym oraz  

b. indywidualnie z uczniem.  

18. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut, a godzina zajęć rewalidacyjnych - 60 minut. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie 

krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu 

tych zajęć. 

19. Udział ucznia w  zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w 

uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia 



ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

20. Porady, konsultacje, warsztaty oraz szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

21. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby    

rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich 

zainteresowania i uzdolnienia, prowadzą obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z 

uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności w uczeniu się, w tym ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub szczególnych uzdolnień a także 

problemów emocjonalnych, społecznych, zdrowotnych. 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.  

22. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca planuje i koordynuje udzielanie 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej formy, 

okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane 

wypełniając stosowny arkusz kwalifikowania ucznia do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (wzór w załączeniu). Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

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 ucznia w formie wyżej wspomnianego arkusza. 

23. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami  

i specjalistami, prowadzącymi zajęcia  z uczniem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub 

innymi osobami.  

24. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie 

 i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole. 

25. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w 

tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, także okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy będą realizowane jest zadaniem zespołu, do którego 

należą wszyscy nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący 

zajęcia z uczniem. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych 

form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

26. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane  

w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym, opracowanym dla ucznia. 

27. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzą odpowiednią dokumentację: dziennik zajęć specjalistycznych oraz zajęć 

rewalidacyjnych i socjoterapeutycznych. Do dzienników zajęć wpisuje się w porządku 

alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, indywidualny program pracy z uczniem,  

a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, tematy 

przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy oraz obecność 

uczniów na zajęciach. 


