
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ŻUROMINIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI 
POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ŻUROMINIE

PODSTAWY PRAWNE:

 Rozporządzenia 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) 

 Rozporządzenia  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) 

WARUNKI ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

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.

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest świadczona dobrowolnie i bezpłatnie
uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 ucznia
 rodziców ucznia
 dyrektora szkoły
 nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem
 pedagoga / psychologa szkolnego
 pielęgniarki
 poradni psychologiczno – pedagogicznej
 asystenta rodziny
 pracownika socjalnego
 kuratora sądowego

3. Podstawę udzielania uczniowi pomocy stanowi:
 opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania
 informacja  przekazana  przez  nauczyciela,  wychowawcę  lub  specjalistę  o  potrzebie

objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną
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4. Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  w  szkole  jest  udzielana  w trakcie  bieżącej  pracy
z uczniem w formie: 
 zajęć rozwijających uzdolnienia (liczebność grupy: do 8 osób)
 zajęć dydaktyczno – wyrównawczych (liczebność grupy: do 8 osób)
 zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno – kompensacyjnych (liczebność grupy: do 5 osób)
b) logopedycznych (liczebność grupy: do 4 osób)
c) rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne (liczebność grupy:  do 10

osób)
d) innych o charakterze terapeutycznym (liczebność grupy: do 10 osób)
e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia
g) warsztatów pedagogicznych
h) porad i konsultacji

5. Czas  trwania  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt.  4  (zajęcia  rozwijające  uzdolnienia,  zajęcia
dydaktyczno –  wyrównawcze,  zajęcia  specjalistyczne  oraz  zajęcia  związane  z  kierunkiem
kształcenia wynoszą  45 minut;  w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się  prowadzenie
tych zajęć w czasie krótszym lub dłuższym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia
łączny czas tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia).

6. Wymiar  godzin,  w którym realizowane są poszczególne  formy pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, o których mowa w pkt.4, ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin,
którymi dysponuje w danym roku szkolnym.

7. Pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  udzielają  uczniowi  nauczyciele  oraz  specjaliści
wykonujący w szkole zadania z zakresu tej pomocy: pedagog szkolny, psycholog, logopeda,
inni specjaliści posiadający wymagane kwalifikacje.

8. Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  jest  udzielana  uczniowi  ze  względu  na  jego
indywidualne potrzeby edukacyjne, wynikające w szczególności:
 z niepełnosprawności,
 z niedostosowania społecznego,
 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 z zaburzeń zachowania emocji,
 ze szczególnych uzdolnień,
 ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
 z przewlekłej choroby,
 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 z niepowodzeń edukacyjnych,
 z  zaniedbań  środowiskowych  związanych  z  sytuacją  bytową  ucznia  i  jego  rodziny,

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
 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)
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9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana niezwłocznie po stwierdzeniu u ucznia
specjalnych potrzeb lub z początkiem roku szkolnego 
a) dla  ucznia  objętego  pomocą  psychologiczno  –  pedagogiczną  (z  wyjątkiem  ucznia

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) wychowawca sporządza
zestawienie  potrzebnych  form pomocy  we  współpracy  z  pedagogiem  szkolnym oraz
z innymi nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem i zakłada kartę  Formy
pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi (załącznik nr ….)

 wychowawca przedstawia dyrektorowi szkoły główne założenia dotyczące ustalenia form
pomocy,  okresu  jej  udzielania  i  wymiaru  godzin,  w  jakim  forma  ta  powinna  być
realizowana,  i  powiadamia  rodziców  ucznia  o  przyjętych  ustaleniach  w  sprawie
udzielenia  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej,  poprzez  przekazanie  do  wglądu
karty  Formy  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  udzielanej  uczniowi,  na  której
rodzic potwierdza podpisem / bądź rezygnuje z oferowanych form pomocy dziecku

 wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia monitoruje
obecność ucznia w zajęciach i jego postępy

 okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od:
a) złagodzenia  lub  wyeliminowania  zaburzeń  stanowiących  powód  objęcia  ucznia

pomocą
b) zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych

 o  zakończeniu  udzielania  danej  formy  pomocy  decyduje  dyrektor  szkoły;  podstawę
podjęcia  decyzji  stanowi  ocena  efektywności  działań  dokonana  przez  nauczyciela
prowadzącego dane zajęcia

 o zakończeniu udzielania danej formy pomocy uczniowi wychowawca klasy informuje
jego rodziców

b) w  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,
planowanie  i  koordynowanie  udzielania  uczniowi  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej jest obowiązkiem zespołu, w skład którego wchodzą: wychowawca klasy,
pedagog szkolny oraz nauczyciele i specjaliści udzielający uczniowi pomocy

 zespół nauczycieli do 30 września danego roku szkolnego po wcześniejszym dokonaniu
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia opracowuje IPET

 spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku
szkolnym  i  mogą  w  nich  uczestniczyć  rodzice  ucznia;  o  terminie  spotkań  zespołu
rodziców informuje dyrektor szkoły lub w jego imieniu koordynator zespołu

 zadaniem zespołu, jest w szczególności: 
 ustalenie  form udzielania  pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  okresu jej

udzielania oraz wymiaru godzin poszczególnych zajęć
 opracowanie  indywidualnego programu edukacyjno –  terapeutycznego na  czas

określony w orzeczeniu
 dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia co

najmniej dwa razy w roku szkolnym 
 opracowanie – co najmniej dwa razy w roku szkolnym – wniosków dotyczących

dalszej pracy z uczniem
 wychowawca  powiadamia  rodziców  ucznia  niepełnosprawnego  o  formie  przyznanej

uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej i o wszelkich zmianach związanych
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z jej udzielaniem w trakcie spotkania zespołu lub w przypadku nieobecności na spotkaniu
zespołu poprzez przekazanie do podpisania protokołu ze spotkania zespołu

 rodzice  ucznia  otrzymuję  kopię  wielospecjalistycznych  ocen  oraz  indywidualnego
programu edukacyjno – terapeutycznego; fakt otrzymania kopii potwierdzają podpisem
na oryginale dokumentów

 zajęcia  rewalidacyjne  dla  ucznia  niepełnosprawnego,  organizowane  zgodnie
z zaleceniami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanymi
przez poradnię nie są formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 zajęcia  rewalidacyjne  dla  ucznia  realizowane  są  w  wymiarze  co  najmniej  2  godzin
tygodniowo  –  godzina  zajęć  rewalidacyjnych  trwa  60  minut.  W  uzasadnionych
przypadkach  dopuszcza  się  prowadzenie  zajęć  w  czasie  krótszym  niż  60  minut,
zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

10. Szkolny  rejestr  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  sporządza  pedagog  szkolny
i czuwa nad stałą aktualizacją wiedzy o uczniach wymagających pomocy.

11. Formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla  rodziców i nauczycieli są :
 porady
 konsultacje
 warsztaty 
 szkolenia

12. Pomoc rodzicom i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych  i  dydaktycznych  oraz  rozwijaniu  umiejętności  wychowawczych,  a  jej
udzielanie należy do obowiązków specjalistów zatrudnionych w szkole. 

13. Wsparcie  dla  nauczycieli  i  specjalistów  udzielających  pomocy  psychologiczno  –
pedagogicznej  w  szkole  zapewnia  również  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna
w Żurominie, MSCDN w Ciechanowie.

14. Do obowiązków dyrektora należy organizowanie wspomagania szkoły w zakresie realizacji
zadań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

Dokument przyjęto do realizacji decyzją Pady Pedagogicznej w dniu 27 września 2017 r.
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