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SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. POLSKI NIEPODLEGŁEJ  

W BANIOSZE 

 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega 

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz 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 placówki oraz w środowisku społecznym. Rozpoznawaniu przyczyn 

trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia, opracowywaniu 

i wdrażaniu indywidualnych programów, prowadzeniu edukacji prozdrowotnej, realizowaniu 

zadań z programu profilaktyczno – wychowawczego, wspieraniu ucznia z wybitnymi 

uzdolnieniami, pomocy w planowaniu kariery zawodowej. Wspieraniu rodziców i nauczycieli 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,  

 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole  wynika 

w szczególności z: 

1) niepełnosprawności; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) zaburzeń zachowania lub 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 edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) 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 w  zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, podejmowania działań 

mediacyjnych i interwencyjnych, dostosowania wymagań edukacyjnych, rozwiązywania 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijania umiejętności wychowawczych 

w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. Jest to prowadzone w formie 

szkoleń,  konsultacji, porad, warsztatów.  

 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
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5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor placówki. 

 

6.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szczególności pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, 

terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta treningu umiejętności społecznych, 

oligofrenopedagog i doradca zawodowy.  

 

7. 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) innymi szkołami; 

5) innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży. 

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora placówki; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) warsztatów; 

8) porad i konsultacji. 
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10.Przeznaczenie zajęć oraz liczebność grup uczniów na poszczególnych zajęciach: 

 

- Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

 

- Zajęć rozwijających umiejętności uczenia się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności 

uczenia się. Liczba uczestników nie powinna przekraczać 8.  

 

- 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. 

 

- Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

 

- Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

 

- 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. 

 

- Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz 

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu placówki. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10.  

 

- Zajęcia związane w wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się dla uczniów 

klasy VII i VIII mogą być prowadzone jako zajęcia w oddziale klasowym, zajęcia grupowe 

lub zajęcia indywidualne. 

 

- Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - jako pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

dla uczniów chorych, 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, wymagają dostosowania 

organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i nie posiadają 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zajęcia edukacyjne realizowane wspólnie 

z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem realizowane na podstawie opinii 

z poradni.  
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11. Wychowawca klasy informuje nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Zwołuje spotkanie wszystkich uczących w oddziale 

nauczycieli i specjalistów w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia 

opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia 

form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. 

Wychowawca wspólnie z nimi planuje i koordynuje pomoc oraz formułuje wnioski dotyczące 

dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.  

 

12. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

O objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną (o ustalonych formach, okresie udzielania 

pomocy oraz wymiarze godzin) wychowawca informuje pisemnie rodziców ucznia. 

 

13. W przypadku stwierdzenia, że pomimo udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców występuje 

do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy i wskazanie 

sposobów rozwiązania problemów ucznia. 

 

14. W szkole powołuje się Zespół pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, uczniów 

z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi, w skład którego wchodzą: wychowawca, 

nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu pracy z uczniem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych.  

 

15. Wychowawcy, nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami. (Rozporządzenie MEN z dnia 

29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji) 

 

16. Zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny po dokonaniu 

Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, uwzględniając diagnozę 

i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu 

we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

 

IPET tworzony dla uczniów z orzeczeniami zawiera: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia;  

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku: 
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a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,  

b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań 

o charakterze socjoterapeutycznym; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone 

przez dyrektora szkoły;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, tj.: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej 

do 5 uczniów. 

 

17. Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz 

w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu, czyli podczas spotkań zespołu dokonuje 

się: 

1) okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia; 

2) oceny efektywności programu w zakresie dostosowań; 

3) modyfikacji programu (w miarę potrzeb). 

 

WOFU uwzględniają w szczególności:  

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia;   

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, 

specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;   

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia 

w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.  

 

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

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny efektywności pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. Rodzice zapoznawani są z IPET i WOFU i otrzymują kopie dokumentów.  

 

19. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu 

ośmioklasisty, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych 
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i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez 

tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu o szczegółową 

informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu podaną 

do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centralnej Komisji Edukacyjnej.  

 

 

Opracowano na podstawie: 

 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60), 

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), 

3) Rozporządzenia MEN 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), 

4) Rozporządzenia MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 

poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów 

specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1610). 

 

 


