
1 
 

PRCEDURY ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ PRZEZ NAUCZYCIELI  

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK  

IM. JANA PAWŁA II WE WROCŁAWIU 

 

1. Podstawa prawna 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach z 9 sierpnia 2017 roku Dz.U.2017.Poz.1591 oraz rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach Dz.U. 

poz.532, oraz Dz.U. z 2017 poz.1643. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jest jedną z podstawowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej 

szkoły. Art.109 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017 r. poz.59, z późn. zm.) 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce 

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 i 

placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku 

społecznym. 

 

3. Na podstawie Ustawy o systemie oświaty każdy nauczyciel jest zobowiązany 

indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach 

edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na: 

• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz;  

• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

• rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w 

przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i 

stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w 

środowisku społecznym.  

•  

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest 

• przede wszystkim podczas bieżącej pracy z uczniem 

6. Indywidualizacja a potrzeby 

• Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

• Nauczyciel jest zobowiązany dostosować warunki edukacyjne - metody i formy pracy, do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia.   
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7. Dostosowanie 

Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne z realizowanego przez 

siebie programu nauczania na podstawie: 

orzeczenia oraz zapisów / ustaleń zawartych w IPET 

• opinii; 

• w przypadku ucznia nieposiadającego ani orzeczenia, ani opinii – na podstawie 

rozpoznania potrzeb i możliwości dokonanego przez nauczycieli   i specjalistów 

pracujących z uczniem; 

• opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego; 

8. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wynika 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). 

 

9. Do zadań nauczycieli należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) w szkole: prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami 

mającą 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. 

3) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami; 

4) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

5) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

uczestnictwo w życiu szkoły; 

6) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w 

celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

7) 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 oddziału przedszkolnego, szkoły; 
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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; 

16) kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (nie dotyczy zajęć indywidualnych); 

17) rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych; 

18) wdrażanie zadań problemowych; 

19) dokonywanie autoewaluacji; 

20) propagowanie poprzez stronę internetową Szkoły, gazetki ścienne, gazetkę internetową 

swoich działań prowadzonych w zakresie organizowanych zajęć. 

10. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

–  Zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla ucznia 

• organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na 

trudności w funkcjonowaniu, które wynikają w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą 

realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym; 

• objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni 

psychologiczno- pedagogicznej; w opinii zawarta musi zostać informacja o potrzebie 

objęcia ucznia pomocą w tej formie; 

• do wniosku o wydanie opinii przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, dołącza się 

dokumentację, która określa: trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, wpływ 

przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole, opinię nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem; 

• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla: uczniów objętych 

kształceniem specjalnym, uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem. 

–  Nauczanie indywidualne 

• Dyrektor szkoły organizuje dla ucznia indywidualne nauczania na podstawie orzeczenia o 

potrzebie indywidualnego nauczania wydanego przez publiczną poradnie psychologiczno-

pedagogiczną; 

• zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczycieli w indywidualnym i 

bezpośrednim kontakcie z uczniem; 

• w indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne 

wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

• w celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju ucznia, integracji ze środowiskiem 

rówieśniczym oraz ułatwienia powrotu ucznia do szkoły, nauczyciel prowadzący 

indywidualne nauczanie obserwuje funkcjonowanie ucznia w zakresie możliwości 

uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym; 

• zgodnie z nową ustawą – tylko ci uczniowie, którzy otrzymali orzeczenie o potrzebie 

nauczania indywidualnego przed 1 września 2017, będą mogli korzystać z niego na 

terenie szkoły i z włączaniem do klasy/ grupy rówieśniczej (na starych zasadach); 
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• realizacja nauczania indywidualnego na terenie szkoły będzie możliwa tylko do końca 

roku szkolnego 2017/18; 

• nauczanie indywidualne będzie realizowane w domu ucznia na podstawie orzeczeń 

wydanych przez zespoły orzekające poradni psychologiczno-pedagogicznych po 1 

września 2017 r.; 

• dyrektor szkoły, uwzględniając aktualny stan zdrowia ucznia oraz wnioski nauczycieli z 

obserwacji,  w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, podejmuje działania umożliwiające 

kontakt ucznia objętego indywidualnym nauczaniem z uczniami w oddziale szkolnym; 

• w przypadku uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia 

znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, dyrektor szkoły, organizuje różne formy 

uczestniczenia ucznia w życiu szkolnym. Dyrektor szkoły w szczególności umożliwia 

uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach 

i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. Uczniowie objęci 

indywidualnym nauczaniem uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych lub w formach 

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć. 

 

12. Zadania wychowawcy. 

•    wychowawca zwraca się z wnioskiem o przebadanie ucznia w PPP do dyrektora szkoły, 

do wniosku dołącza informacje o uczniu; 

•  rada pedagogiczna wyraża swoją opinię; 

•  dyrektor wnioskuje do PPP o diagnozę i wydanie opinii. 

 

 

                                                                                               opracowała 

                                                                                             Marlena Kubacka 

                                                                                                pedagog szkolny 


