
GŁÓWNE ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  

 

Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest: 

 rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

  rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

 rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w 

przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania 

warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz 

w środowisku społecznym. 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami 

psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce 

wynika w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego; 

 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;  

5) ze szczególnych uzdolnień;  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

 7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) z choroby przewlekłej;  

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.  

Pomoc psychologiczno -pedagogiczna udzielana jest na wniosek jednego z niżej wymienionych 

podmiotów: ucznia, jego rodziców, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy klasy lub 

specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniami, pielęgniarki środowiskowej/ higienistki szkolnej, 



poradni, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela lub asystenta 

wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji 

pozarządowej, innej instytucji podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez 

zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

 klas terapeutycznych; 

 zajęć rozwijających uzdolnienia; 

 zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

 zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

 porad i konsultacji; 

 warsztatów. 

Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej oceniają efektywność 

udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 

funkcjonowania ucznia.  

 Osobą, do której należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej - we współpracy z nauczycielami i specjalistami – jest wychowawca klasy. Dyrektor 

może jednak wskazać inną osobę, która będzie wykonywała powyższe zadania. 

Nauczyciele i specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów. Określają ich mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia. Rozpoznają również przyczyny edukacyjnych niepowodzeń lub 

trudności w funkcjonowaniu, w tym bariery i ograniczenia utrudniające uczniowi funkcjonowanie i 

uczestnictwo w życiu szkoły. 

Podejmują również działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania. 

W działaniach tych współpracują - zarówno w procesie diagnostycznym jak i postdiagnostycznym - 

z poradnią. 

 

 

 



Zasady  dotyczące planowania, organizacji i prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

przez szkoły i placówki, regulują przepisy wykonawcze do ustaw, dotyczące praw takich jak:  

1. Otrzymanie przez dziecko/ucznia/wychowanka i jego rodziców pomocy psychologiczno- -

pedagogicznej, polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i 

placówce. 

2. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 

pomocy udzielanej uczniom.  

3. Dobrowolne (szkoła, nie mając prawa, by zmusić rodziców do korzystania z pomocy, rodzic 

może nie wyrazić zgody na udział dziecka w zaproponowanych formach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej) i nieodpłatne korzystanie przez dziecko/ucznia/wychowanka i ich rodziców z 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce.  

4. Współpraca z różnymi podmiotami  w zakresie organizowania i udzielania pomocy; konieczność 

uzgodnienia zasad wzajemnej współpracy.  

5. Inicjowanie przez różne podmioty udzielenia dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Dostępność dla dziecka/ucznia/wychowanka różnorodnych form pomocy warunkujących 

adekwatny ich dobór do zdiagnozowanych potrzeb ( zaproponowane formy ppp, mają być 

adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb dziecka). 

7.  Powszechny i równy dostęp dla uczniów i rodziców do katalogu form pomocy.  

8. Wyrażenie zgody przez rodziców na przeprowadzenie diagnozy dziecka w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej w celu wskazania sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

9. Uzyskanie przez rodziców informacji o potrzebie udzielenia dziecku w przedszkolu, szkole i 

placówce pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

10. Niezwłoczne informowanie na piśmie rodziców lub pełnoletniego ucznia, w sposób przyjęty w 

danym przedszkolu, szkole lub placówce, o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane.  

11. Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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