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Załącznik   

do zarządzenia nr 5/2020 

Dyrektora PSP nr 3 w Grodkowie  

z dnia 25 lutego 2020 r. 

 

PROCEDURA  
organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3  im. Józefa Lompy w Grodkowie 
 

 
Na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148 ze zmianami); 

2. Rozporządzenia MEN 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 ze zmianami);  

3. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie                  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U z 2017 r., poz. 1578 ze zmianami); 

4. Statutu szkoły. 

 

OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

§ 1. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest świadczona dobrowolnie i nieodpłatnie 

uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana i organizowana jest uczniom, których 

potrzeby wynikają w szczególności z: 

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń szkolnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

12) trudności adaptacyjnych związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc powyższa jest prowadzona z inicjatywy: 

1) poradni,  

2) dyrektora szkoły,  

3) rodziców ucznia,  

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzących zajęcia z uczniem,  

5) pielęgniarki szkolnej,  

6) pracownika socjalnego,  
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7) asystenta rodziny,  

8) kuratora sądowego, 

9) organizacji pozarządowej.  

4. Osoby wskazane w § 1 ust. 3 pkt 1 oraz pkt 3-9 składają wniosek w sprawie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły (załącznik nr 1). 

5. Pomoc udzielana jest na podstawie: 

1) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o potrzebie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub nauczania indywidualnego; 

3) informacji przekazanych przez nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę o potrzebie 

objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

FORMY UDZIELANEJ POMOCY 

§ 2. 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                        
z uczniami oraz w formie: 

 
 Forma Ilość osób Czas trwania 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia maks. 8 osób 45 minut 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się Wg potrzeb 45 minut 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych maks. 8 osób 45 minut 

4) korekcyjno-kompensacyjnych maks. 5 osób 45 minut  

5) zajęć logopedycznych maks. 4 osoby 45 minut 

6) 
zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 
oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

maks. 10 osób 45 minut 

7) 
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia              
i zawodu 

Wg potrzeb 45 minut 

8) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia Wg potrzeb Wg potrzeb 

9) warsztatów Wg potrzeb Wg potrzeb 

10) porad i konsultacji indywidualne Wg potrzeb 

 
* Dopuszcza się prowadzenie zajęć 1 – 7 w  czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

2. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowane są                

w dziennikach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

§ 3. 

1. Wszystkie zajęcia są organizowane w szkole w zależności od jej możliwości 

finansowych. 

2. Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od: 

1) postępów ucznia; 

2) złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą. 

3. O zakończeniu udzielania danej formy pomocy decyduje: 

1) nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub specjalistyczne                  

w porozumieniu z dyrektorem szkoły na podstawie oceny efektywności działań; 
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2) rodzic po złożeniu wniosku o przerwanie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dziecku.  

TRYB POSTĘPOWANIA 

§ 4. 

1. Dyrektor ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym w roku szkolnym mogą 

być przeznaczone        na realizację tych form. 

2. Dyrektor wraz z pedagogiem planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniając zalecenia zawarte w opiniach poradni. 

3. Do dwóch tygodni od daty wpływu opinii do szkoły pedagog, jeżeli stwierdzi taką 

potrzebę, informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Wychowawca przygotowuje pisemną informację o przydzielonych formach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 2). 

5. Dyrektor pisemnie informuje rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane (załącznik nr 2). 

6. Udział ucznia w zajęciach wymaga zgody rodzica. 

7. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem.  

8. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się niezwłocznie               

po stwierdzeniu u ucznia specjalnych potrzeb. 

9. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  uczniowi w formach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–8: 

1) oceniają efektywność udzielonej pomocy; 

2) formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 

funkcjonowania  ucznia. (Ocena efektywności oraz wnioski do dalszej pracy w dziennikach 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej). 

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM 

POSIADAJĄCYCH ORZECZENE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

§ 5. 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

powołuje się zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.  

2. Pracę zespołu koordynuje pedagog szkolny przy współpracy wychowawcy klasy,         

do której uczęszcza uczeń.  

3.  Zespół w szczególności:  

1) planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (załącznik nr 4) po 

dokonaniu wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 
(załącznik nr 3), uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego we współpracy,           

w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną;  



Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie 
PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

 

4 | S t r o n a  

 

3) program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny;  

4) program opracowuje się w terminie: 

a) do 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna w szkole kształcenie 

specjalne, 

b) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego; 

5) dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia co 

najmniej dwa razy w roku szkolnym, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz dokonuje modyfikacji programu   

(załączniki nr 3 i nr 5); 

6) zaprasza  rodziców ucznia, którzy mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także            

w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen; 

4. Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie rodziców ucznia o terminie każdego spotkania 

zespołu     i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu (załącznik nr 6) 

5. 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, lub inny specjalista. 

6. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy         

w roku szkolnym. 

7. Rodzic otrzymuje kopię indywidualnego programu terapeutycznego                            

oraz     wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 
 
 

ZAŁĄCZNIKI do procedury: 

 
załącznik nr 1 – Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia wraz z uzasadnieniem.  

załącznik nr 2 – Wzór pisma do rodzica/opiekuna prawnego ucznia informującego o ustalonych formach, 

wymiarze godzin i okresie udzielonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz zgoda rodzica na objęcie 

dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

załącznik nr 3 – Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU). 

załącznik nr 4 – Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego ( IPET). 

załącznik nr 5 – Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

załącznik nr 6 – Druk zawiadomienia o spotkaniu.  

 


