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Podstawa prawna: § 22ust. 2  Rozporządzenie MEN z dnia  28 sierpnia 2017 r. zmieniające Rozporządzenie MEN w 

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach ( .Dz.U. 2017 poz. 1643) 
 

 

 

§ 1 

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów  w szkole organizuje dyrektor szkoły. 

 

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

specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, 

logopeda). 

 

3. Dyrektor szkoły może powołać, spośród nauczycieli, osoby odpowiedzialne za kierowanie 

organizacją pomocy psychologiczno – pedagogicznej (koordynatorów) dla uczniów danego 

etapu edukacyjnego. 

 

4. Pomocy  psychologiczno – pedagogicznej rodzicom (opiekunom) uczniów udzielają   

w szkole, w formie porad, konsultacji, pogadanek, warsztatów lub szkoleń: 

1/ nauczyciele prowadzący zajęcia: dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno – 

kompensacyjne, terapeutyczne i inne zajęcia specjalistyczne, 

2/ wychowawcy klas, 

3/ pedagog szkolny. 

 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla nauczycieli, polegającą przede wszystkim  

na doradztwie, organizuje pedagog szkolny.  

§ 2 

 

1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania 

pedagogiczne, których celem jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie                                  

uzdolnionych. 

 

2.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel,  
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lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem  

i informują o tym: wychowawcę klasy;  

 

3. Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia może nastąpić  także  

na wniosek, złożony do wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły, przez : 

 

1)ucznia;  

2) rodziców ucznia;  

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;  

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia  

z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela; 

 8  pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży.  

§ 3 

 

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

wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej, wychowawca pisemnie informuje o tym  

dyrektora szkoły (zał.1). 

 

2. Wychowawca przekazuje dyrektorowi propozycję organizacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla poszczególnych uczniów w bieżącym roku szkolnym. 

 

3. Wychowawca zakłada rejestr uczniów, którym udzielana jest pomoc (zał.2). 
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§ 4 

 

1. Na wniosek wychowawcy dyrektor przydziela uczniowi odpowiednie formy zajęć 

wspomagających lub rozwijających. 

 

2. Dyrektor informuje wychowawcę o przyznanych uczniom formach pomocy psychologiczno – 

pedagogiczne. Wychowawca zobowiązany jest przekazać informację o organizacji zajęć dla 

uczniów pedagogowi i  nauczycielom. 

 

3. Dyrektor, za pośrednictwem wychowawcy,  pisemnie informuje rodziców o proponowanych 

formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej ( zał. 3). 

4.  Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne   

i nieodpłatne. 

5. Rodzic, może  nie wyrazić  zgody na udział dziecka w niektórych kub wszystkich  

organizowanych w szkole  formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub z niej 

zrezygnować  w trakcie udzielania (załącznik nr 4). 

 

§ 5 

 

1. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę,  wychowawcę, rodzica lub Dyrektora 

Szkoły,że uczeń powinien być objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciele 

uczący ucznia niezwłocznie opracowują  sposób dostosowania wymagań edukacyjnych  

i przekazują je wychowawcy klasy, który  zapoznaje z nimi rodziców.    

2. Podpisane przez rodziców sposób dostosowania wymagań edukacyjnych są gromadzone przez 

pedagoga w osobnym segregatorze . 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dokonują 

na początku roku szkolnego wstępnej diagnozy umiejętności uczniów oraz dwa razy w roku 

szkolnym ( po pierwszym i po drugim półroczu) oceny efektywności udzielanej im pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej.   Opracowaną diagnozę i ocenę dokumentują w dziennikach 

zajęć. 

4. Nauczyciele prowadzący zorganizowane dla uczniów zajęcia wspomagające zobowiązani są  

do opracowania planów/programów pomocy  (indywidualnych lub  grupowych) i zamieszczenie  

w dziennikach zajęć. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, może 

zwolnić ucznia z zajęć specjalistycznych w trakcie roku szkolnego, po uprzednim dokonaniu 
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oceny jego osiągnięć, z której wynika że uczeń  wyrównał braki w wiadomościach szkolnych 

oraz usprawnił zaburzone funkcje i wyrównał deficyty rozwojowe. 

6. Nauczyciele informują wychowawcę o wynikach diagnozy, podjętych decyzjach  

o kontynuowaniu lub zakończeniu uczestnictwa w zajęciach. 

7. Wychowawca jest zobowiązany do odnotowania w rejestrze informacji o kontynuowaniu lub 

zaprzestaniu udzielania pomocy. 

8. Wychowawca informuje pisemnie dyrektora szkoły, a dyrektor – poprzez wychowawcę,  

rodziców, o zaprzestaniu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zał. 5). 

9. Wychowawca,  po zakończeniu roku szkolnego, przekazuje  rejestr uczniów pedagogowi 

szkolnemu, w celu zamieszczenia w dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

§ 6 

 

Do zadań koordynatora ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej należy: 

 

1. opracowanie harmonogramu działań w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w danym roku szkolnym, 

2. weryfikowanie poprawności prowadzonej dokumentacji w ramach udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 7 

 

Do zadań  pedagoga szkolnego w zakresie organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej należy: 

1.Niezwłoczne informowanie wychowawców o napływających opiniach i orzeczeniach z Poradni 

Psychologiczno-  Pedagogicznej oraz innej dokumentacji dotyczącej uczniów, 

2. Zapoznawanie nauczycieli z dokumentacją dotyczącą   uczniów oraz udzielanie pomocy  

w interpretacji i analizie, 

3. Wstępne diagnozowanie zgłoszonych przez nauczycieli potrzeb uczniów w zakresie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

 4. Określanie, wspólnie z nauczycielami,  form i sposobów udzielania pomocy uczniom, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, 
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5.  Współorganizowanie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, kompensacyjno- korekcyjnych, 

innych specjalistycznych oraz zajęć rozwijających dla uczniów, odpowiednio do rozpoznanych 

potrzeb,  

6. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających  

z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego  

stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,  

7.  W ramach przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym – przeprowadzanie z rodzicami 

opiekunami prawnymi rozmów o konieczności dokonywania badań w Poradni Psychologiczno-  

Pedagogicznej, pod kątem określenia występujących u ucznia trudności i deficytów, 

8. Dokonywanie analiz opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej pod kątem  

aktualności zawartych w nich zaleceń ( występowanie o terminy badań w PPP w Brzesku na nowy  

etap edukacyjny dla uczniów, u których pomimo udzielanej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej nie nastąpiły  zadawalające postępy - po wcześniejszym uzgodnieniu tego z ich 

rodzicami opiekunami prawnymi). 

9. Pomoc w opracowywaniu potrzebnej do badania ucznia dokumentacji ( opinia, dotychczasowe  

diagnozy i obserwacje dotyczące ucznia), 

10.  Prowadzenie szczegółowego rejestru uczniów objętych różnymi formami pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w danym roku szkolnym, 

11.Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla uczniów.  

 

§ 8 

 

1. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

koordynowaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej zajmuje się Zespół. 

 

2.  Dyrektor powołuje Zespoły niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. W skład zespołu/zespołów 

wchodzą nauczyciele, specjaliści pracujący z uczniem oraz pedagog. 
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3. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym w szczególności: 

    1/ ustalenie zakresu, w jakim uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  z uwagi  

        na indywidualne potrzeby rozwojowe i  edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym  

        szczególne uzdolnienia, 

     2/ określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-  

        pedagogicznej, z uwzględnieniem   indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz  

        możliwości psychofizycznych ucznia,  z uwzględnieniem zaleceń zawartych  w orzeczeniu,  

     3/ określenie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu \   

   nauczania do indywidualnych potrzeb  rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  

   psychofizycznych ucznia, 

4/ dokumentowanie ustaleń z zebrań zespołu, 

     5/ opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET),  

     6/ dokonywanie okresowej, wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,  

     posiadającego orzeczenie o potrzebie   kształcenia specjalnego (nie rzadziej niż raz w 

półroczu). 

4.  Sposób pracy zespołu oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje 

Rozporządzenie 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). 

 

§ 9 

 

Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia  oraz – w zależności od potrzeb – z innymi 

nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o 

których mowa w § 4 rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2017r. poz. 1591), 

 

§ 10 
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Inne ustalenia, oprócz wymienionych w niniejszej procedurze, w sprawie organizowania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, zawiera wymienione w § 6 rozporządzenieMEN z dnia 25 

sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. Poz. 1591) . 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

  

………………………………………………… 

dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej 

 

WNIOSEK 

 

 

Wnioskuję o objęcie  ucznia ………………………………………    klasy………............................. 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie ……………………………………………............ 

..................................................................................................................................................... 

…………………………………………………................................................................................. 
 

 Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………............................................................

......................... 

 

……………………………………… 

 (data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 
do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

Rejestr uczniów klasy, którym udzielana jest pomoc psychologiczno pedagogiczna w roku szkolnym  

Klasa …………………………………………..                             Rok szkolny …………………………………………………….. 

 

L.p.  

Nazwisko i 

imię ucznia 

Zgłaszanie potrzeby pomocy Organizacja  pomocy 

 

Wyniki diagnozy  

Data 

zgłoszenia 

Proponowane 

formy pomocy 

Zgłaszający 

(podpis) 

Forma 

pomocy/zajęć 

Liczba 

godzin 

Prowadzący 

zajęcia 

Data 

rozpoczęcia 

zajęć 

Data 

zakończenia 

zajęć 

okresowej rocznej 

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

            



 

 

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

            



 

 



 

Załącznik nr 3 
do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
                                                               

Informacja dla rodziców/opiekunów ucznia o proponowanych formach 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

Pan/Pani     

                                                                                                                                                 

……………………………………………………. 

 

Nasz znak:PSP - ……………………                                   Porąbka Uszewska,…………… 

    Na podstawie:  § 22ust. 2  Rozporządzenie MEN z dnia  28 sierpnia 2017 r. zmieniające Rozporządzenie MEN  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach ( .Dz.U. 2017 poz. 1643) 

 

Dyrektor Szkoły informuje o organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w roku szkolnym …………………. dla ucznia ………………………….   klasy …………………. 
 

Formy pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

 

Wymiar godzin 

 

Termin realizacji 

 

Osoba prowadząca 

Okres udzielania 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 

Zajęcia 
rewalidacyjne 

  
 

  

Zajęcia 
korekcyjno-
kompensacyjne 

    

Zajęcia 
socjoterapeutyczne 

    

Zajęcia  

……………… 

    

 

 

 



 

Załącznik nr 4 
do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

 

 

 

………………………………………………….. 

dyrektor 

 

Szkoły Podstawowej w Porąbce Uszewskiej 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Oświadczam, że wyrażam / nie wyrażam zgody*  na udział mojego dziecka ………... ……………       

                                                                                                                     / imię i nazwisko dziecka/ 

ucznia/ uczennicy * klasy………w organizowanych przez szkołę formach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej 

……………………………………………………………………………………….………………

…………………………….................................................................................................................. ..

...........................……………………………………………………………………….………………

............................................. 

 

 

………………………………………… 

                                                                            (data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 
* niepotrzebne skreślić



 

Załącznik nr 5 
do procedury organizowania i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 

 

Informacja dla dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia  o wcześniejszym 

zaprzestaniu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

Porąbka Uszewska , ……………………                                                                                 Pan/Pani     

                                                                                                                                                 

……………………………………………………. 

 

 

         W związku z……………………………………………………………………………………. 

 proponuje się, na  wniosek ………………………………………………….    o   zaprzestanie  

uczęszczania ucznia na zajęcia …………………………..…………od dnia  …………………… 

 

 

                         Wychowawca klasy…………………………………… 

 

Decyzja dyrektora szkoły  z dnia ………………………. : pozytywna/ negatywna* 

 

 

 

 

 

Potwierdzam otrzymanie informacji                ……………………………………….. 

                                                                                   data i  podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

* podkreślić właściwe



 

 


