
ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. GEN. JOSĒ DE SAN MARTIN W SIERPCU

PODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie  MEN  z  dnia  30  kwietnia  2013r.  w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

3. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)



1. Szkoła organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

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

a) rodzicami uczniów; 

b) poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi;

c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

d) innymi szkołami i placówkami;

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

- ucznia;

-  rodziców ucznia; 

- dyrektora szkoły;

-  nauczyciela, wychowawcy, pedagoga/psychologa prowadzących zajęcia z uczniem;

-   pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania;   

- poradni; 

-   pracownika socjalnego;   

-   asystenta rodziny;   

-   kuratora sądowego.   



5. Zadaniem  nauczycieli,  pedagoga/psychologa  jest  rozpoznanie  indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych  i  rozwojowych 

uczniów oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym ich zainteresowań i uzdolnień.

6. Nauczyciele, wychowawcy, pedagog/psycholog prowadzą w szkole obserwację pedagogiczną podczas pracy z uczniami 

mającą na celu rozpoznanie u nich:

a) trudności w uczeniu się,

b) szczególnych uzdolnień.

7. W przypadku stwierdzenia,  że uczeń nie posiadający opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej,  bądź orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 

wymaga objęcia  pomocą psychologiczno-pedagogiczną,  nauczyciele  lub pedagog/psycholog niezwłocznie  udzielają  tej 

pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.

8. Wychowawca  klasy  informuje  innych  nauczycieli,  pedagoga/psychologa  o  potrzebie  objęcia  ucznia  pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie warsztatów, porad i konsultacji, zajęć o charakterze 

terapeutycznym, zajęć związanych z  wyborem kierunku kształcenia  i  zawodu oraz planowaniem kształcenia  i  kariery 

zawodowej,  jak i  również poprzez udział  uczniów w zajęciach rozwijających uzdolnienia  lub zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych organizowanych przez nauczycieli.

10. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy, pedagog/psycholog i inni specjaliści.

11.Uczniowie  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  lub  opinię  poradni  psychologiczno-

pedagogicznej obligatoryjnie zostają objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną.



12.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu powoływanego przez dyrektora szkoły.

13.Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.

14.Do zadań zespołu należy:

a) dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,

b) opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET)

c) dokonanie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

d) w miarę potrzeb modyfikowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

15.O  potrzebie  objęcia  ucznia  pomocą  psychologiczno-pedagogiczną  informuje  się  rodziców  ucznia  albo  pełnoletniego 

ucznia.

16. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w innej szkole, dyrektor, wychowawca klasy, 

pedagog/psycholog, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  uwzględnia wnioski dotyczące 

dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji.

17.W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zasadami stosuje się przepisy rozporządzeń powołanych na wstępie.


