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Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych  

lub integracyjnych. 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach. 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy  

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. 
 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach 
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I Komu udziela się pomocy na terenie szkoły 
 

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udziela się uczniowi, rodzicom, nauczycielom. 
 

Uczniom należy udzielić pomocy jeśli problemy wynikają: 

 z niepełnosprawności; (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET) 

 z niedostosowania społecznego (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET) 

 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym (orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, IPET) 

 ze szczególnych uzdolnień (diagnoza pedagogiczna nauczyciela, specjalisty,  

opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej) 

 ze specyficznych trudności w uczeniu się (opinia poradni psychologiczno – 

pedagogicznej) 

 z zaburzeń komunikacji językowej (diagnoza logopedyczna) 

 z choroby przewlekłej (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności) 

 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych (nauczyciel, specjalista, rodzice, uczeń) 

 z niepowodzeń edukacyjnych (dokumentacja przebiegu nauczania) 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi (informują np. 

nauczyciele, rodzice, uczeń, specjalista) 

 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą. (obserwacja zachowania ucznia, zgłoszenie rodzica, ucznia). 

 

Prawa rodziców/prawnych opiekunów:  
Rodzic/prawny opiekun ma prawo zwrócić się do dyrektora szkoły/wychowawcy  

z pisemnym wnioskiem o udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Rodzice mają prawo do niewyrażenia zgody na udzielenie dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, wtedy rodzice/prawni opiekunowie informują pisemnie 

dyrektora, że nie zgadzają się na udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

Szkoła w bieżącym roku szkolnym informuje na pierwszych zebraniach dla rodziców  

o tym, że jeśli zajdzie potrzeba będzie udzielać uczniom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej.  

 

II Współpraca szkoły w udzielaniu pomocy 
 

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

 rodzicami uczniów 

 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi 

 placówkami doskonalenia nauczycieli 

 innymi przedszkolami, szkołami i placówkami 

 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży 

 

III Czas trwania pomocy  
 

Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i 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. 

 



IV Inicjatywa osób udzielających pomoc 
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole jest udzielana z inicjatywy: 

 ucznia 

 rodziców ucznia  

 dyrektora szkoły 

 nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem 

 pielęgniarki  

 poradni psychologiczno – pedagogicznej  

 asystenta edukacji romskiej 

 pomocy nauczyciela 

 pracownika socjalnego 

 asystenta rodziny 

 kuratora sądowego. 

Pomoc może zostać uruchomiona również z inicjatywy innych osób zaangażowanych  

w proces wychowania dziecka. 
 

V Obowiązki pracowników szkoły podczas udzielania pomocy 
 

Obowiązki dyrektora: 

 organizacja pomocy  

 nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, specjalistami udzielającymi uczniowi 

pomocy 
 

Obowiązki nauczyciela: 

 udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia oraz dydaktyczno-wyrównawczych 

 udzielanie porad i konsultacji uczniowi 

 prowadzenie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców. 
 

VI Formy pomocy dla ucznia 
 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz w formie: 

 zajęć rozwijających uzdolnienia 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej – w przypadku uczniów gimnazjum 

 warsztatów 

 porad i konsultacji. 

 

Nauczyciele również indywidualizują pracę z uczniami oraz stosują metody pracy 

dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów. 

 

 

 W szkole podstawowej w przypadku uczniów klas I–III bada się ryzyko wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się. 

 

 W gimnazjum prowadzi się doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

 
 

 

 

 



2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz w formie: 

 zajęć rozwijających uzdolnienia 

 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

 porad i konsultacji. 
 

W przedszkolu prowadzi się obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

VII Charakterystyka zajęć 
 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – 45 minut 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 8. 
 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 45 minut 

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. 
 

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 60 minut* 

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. 
 

4. Zajęcia logopedyczne – 60 minut* 

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 
 

5. Zajęcia socjoterapeutyczne – 60 minut* 

Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

organizuje  

się dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 
 

*Uwaga – Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 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. 
 

6. Zajęcia z doradztwa zawodowego – związane z wyborem kierunku kształcenia i 

zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu 

wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i 

zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą 

nauczyciele, wychowawcy  

i specjaliści. Zajęcia te są organizowane zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem 

Doradztwa Zawodowego. 

 

 



VIII Formy pomocy dla rodziców i nauczycieli 
 

W przedszkolu i szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom 

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

konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 

Szkoła może również skorzystać z zewnętrznych ofert. 
 

IX Procedury udzielania pomocy  
 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe  

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, wychowawca  

lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem. 

2. O udzielaniu uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej informuje się 

wychowawcę, pedagoga i dyrektora oraz pozostałych nauczycieli jeśli zachodzi taka 

potrzeba. 

3. Wychowawca/pedagog informuje rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia  

o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Pedagog w porozumieniu z wychowawcą oraz specjalistami ustalają formy pomocy 

oraz okres ich udzielania, a także proponowany wymiar godzin. 

5. Dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzględniając godziny, które ma do 

dyspozycji z art.42 KN. 

6. Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych 

dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

oraz wymiarze godzin.  

7. Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów. 

 

X Procedury wobec uczniów posiadających  
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny  

 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dyrektor powołuje zespół, który po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia opracowuje Indywidualny program edukacyjno – 

terapeutyczny (IPET) uwzględniający zalecenia poradni psychologiczno – 

pedagogicznej oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

3. Zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności udzielanej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji 

programu.  

4. Przewodniczącym zespołu jest zawsze wychowawca, który koordynuje pracami 

zespołu. W skład zespołu wchodzą nauczyciele uczący ucznia oraz specjaliści.  
 

Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

Data: ………………… 

Anna Kułakowska   …………………… 

Renata Mikołajczak   …………………… 

Hanna Przyszło   …………………… 

Kinga Zielińska – Szczepaniak …………………… 


