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PROCEDURA  

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ W KACZÓRKACH 

 

Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021, poz. 1082, Dz. U. 

2022, poz. 655, 1079, 1116, 1383) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2021, poz. 1915, Dz. U. 

2022, poz. 583, 1116) 

3. Rozporządzenie 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. 

2017, poz. 1578 z późn.zm.) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1280, Dz. U. 2022 poz. 1594) 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu 

udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu nauki (Dz. U. 2017, poz. 1569) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  

(Dz. U. 2019 r. poz. 373) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji (Dz. U. 2017, poz. 1646 z późn.zm.) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 

poz. 502 z późn.zm.). 
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I. Szkoła Podstawowa w Kaczórkach udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na: 

a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych ucznia 

b) rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych ucznia  

c) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego 

funkcjonowanie w szkole 

d) w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego 

pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą wynika w szczególności z: 

a) niepełnosprawności  

b) niedostosowania społecznego  

c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym  

d) zaburzeń zachowania lub emocji 

e) szczególnych uzdolnień 

f) specyficznych trudności w uczeniu się  

g) deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej  

h) choroby przewlekłej  

i) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych  

j) niepowodzeń edukacyjnych  

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi  

l) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na: 

- wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych  

- rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  

- w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 
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II. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły w Kaczórkach. 

1. Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

- rodzicami ucznia 

- poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi 

- innymi szkołami 

- instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny  

i dzieci 

- placówkami doskonalenia nauczycieli. 

2. Z inicjatywą o udzielenie pomocy może wystąpić:  

- uczeń 

- rodzic ucznia 

- dyrektor szkoły 

- nauczyciel 

- wychowawca klasy 

- specjalista prowadzący zajęcia z uczniem 

- pielęgniarka szkolna 

- poradnia psychologiczno-pedagogiczna oraz inne poradnie specjalistyczne 

- pomoc nauczyciela 

- pracownik socjalny 

- asystent rodziny 

- organizacje pozarządowe działające na rzecz rodziny i dzieci 

- kurator sądowy.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na podstawie: 

a) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

b) orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub nauczania indywidualnego. 

c) rozpoznania nauczyciela, wychowawcy. 

4. Dyrektor szkoły wyznacza szkolnego koordynatora ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Szkolny koordynator gromadzi i przechowuje dokumentację związaną 

z pomocą psychologiczno-pedagogiczną udzielaną w szkole, w tym w szczególności: 

a) załączniki nr 2-8 oraz nr 11 niniejszej Procedury 
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b) kserokopie załączników nr 1, 9 oraz 10 niniejszej Procedury  

c) opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych 

d) pozostałą dokumentację badań i czynności uzupełniających w indywidualnej 

teczce dla każdego dziecka/ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

III. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana przez nauczycieli  

oraz specjalistów. 

1. Do ich zadań należy w szczególności: 

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych uczniów 

- określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów  

- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu uczniów 

- podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania 

- współpraca z poradnią w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier  

i ograniczeń w środowisku oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.  

2. W przedszkolu nauczyciele i specjaliści prowadzą: 

a) obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka 

dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji 

b) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

3. W szkole, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, nauczyciele i specjaliści prowadzą: 

a) obserwację pedagogiczną mającą na celu rozpoznanie u uczniów trudności  

w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka 



5 
 

wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, potencjału ucznia i jego 

zainteresowań, a także szczególnych uzdolnień 

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu. 

IV. W szkole w Kaczórkach pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest  

w formie: 

1. działań realizowanych w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

2. zajęć rozwijających uzdolnienia – dla uczniów szczególnie uzdolnionych,  

do 8 uczniów na zajęciach 

3. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się – w celu podnoszenia efektywności 

uczenia się 

4. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

5. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – dla uczniów mających trudności w nauce, 

przede wszystkim w opanowaniu podstawy programowej; do 8 uczniów 

6. zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych – dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się; do 5 uczniów 

b) logopedycznych – dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych; do 4 uczniów 

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – dla uczniów przejawiających 

trudności w funkcjonowaniu społecznym; do 10 uczniów 

d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole 

oraz z aktywnym uczestnictwem w życiu szkoły; do 10 uczniów 

7. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia – dla uczniów, którzy ze względu  

na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie 

mogą realizować wszystkich zajęć wspólnie w klasą i wymagają dostosowania 

organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych 

8. porad i konsultacji 
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9. warsztatów. 

Czas trwania poszczególnych zajęć wynosi 45 minut. 

V. Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w klasie/grupie 

przedszkolnej jest wychowawca tego oddziału. 

1. Wychowawca koordynuje i planuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną wobec 

ucznia: 

- we współpracy z nauczycielami uczącymi w danej klasie/grupie, specjalistami  

oraz rodzicami ucznia 

- niezwłocznie po stwierdzeniu u ucznia specjalnych potrzeb lub z początkiem roku 

szkolnego.  

2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną: 

- nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy w formie ustnej  

- inne osoby lub podmioty prawne informują o tym dyrektora szkoły w formie 

pisemnej (zał. nr 1) 

- wychowawca klasy, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, zwołuje zebranie zespołu  

ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, składającego się z nauczycieli uczących  

w danej klasie oraz specjalistów, podczas którego informuje członków zespołu  

o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich 

bieżącej pracy z uczniem oraz we współpracy z nimi planuje i koordynuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną wobec ucznia zgodnie z postępowaniem opisanym  

w punkcie 3. 

- w przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w formach wymienionych w rozdziale IV pkt 2-7 niniejszej Procedury, 

dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane 



7 
 

- udział ucznia w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na które 

został zakwalifikowany przez dyrektora szkoły, wymaga pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 5) 

- wychowawca uzupełnia dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w swojej klasie/grupie przedszkolnej o ucznia nowo objętego  

tą pomocą  (zał. nr 2, 3, 4). 

3. Z początkiem roku szkolnego wychowawca klasy/grupy przedszkolnej: 

- wspólnie z nauczycielami uczącymi w danej klasie/grupie, specjalistami  

oraz we współpracy z rodzicami dokonuje rozpoznania potrzeb edukacyjno-

społecznych i emocjonalnych swoich uczniów oraz jest odpowiedzialny za organizację 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przeprowadzonym rozpoznaniem 

- w przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w formach wymienionych w rozdziale IV pkt 2-7 niniejszej Procedury, 

dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane 

- przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy 

uwzględnić zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach poradni 

- w przypadku gdy uczeń był już objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

wychowawca klasy planując udzielanie mu pomocy, uwzględnia wnioski dotyczące 

dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia 

- udział ucznia w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na które 

został zakwalifikowany przez dyrektora szkoły, wymaga pisemnej zgody 

rodziców/opiekunów prawnych (zał. nr 5) 

- na podstawie zgromadzonych informacji wychowawca wypełnia dokumentację 

dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swojej klasie/grupie 

przedszkolnej (zał. nr 2, 3, 4). 

4. Nie jest konieczne zwoływanie zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla każdego ucznia, który wymaga pomocy dotyczącej pojedynczej sfery jego 

funkcjonowania. 

5. Dwa razy w roku szkolnym (na koniec I półrocza oraz na koniec roku szkolnego) 

zespół udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach 



8 
 

określonych w rozdziale IV pkt 2-7 niniejszej Procedury, dokonuje oceny 

efektywności (ewaluacji) udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

i formułuje wnioski dotyczące dalszych działań wobec ucznia (zał. nr 6). 

6. W przypadku ucznia, u którego mimo udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-

pedagogicznej nie nastąpiła poprawa funkcjonowania, wychowawca klasy wraz  

z zespołem specjalistów może zwrócić się do dyrektora szkoły z wnioskiem  

o wystąpienie do publicznej poradni o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu 

rozwiązania problemu ucznia (zał. nr 10).  

a) wystąpienie przez dyrektora szkoły z takim wnioskiem do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej wymaga zgody rodziców ucznia. 

7. Wychowawca klasy prowadzi dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla każdego ucznia objętego taką pomocą. Zebraną dokumentację pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla każdego dziecka/ucznia przekazuje szkolnemu 

koordynatorowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

8. Za dokumentację z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada 

wychowawca klasy. Dokumentacja ta podlega szczególnej ochronie ze względu  

na różnorodność danych osobowych w niej zawartych. 

 

VI. Koordynatorem pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest powołany 

przez dyrektora zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, którego 

zadaniem jest: 

1. Koordynowanie prowadzenia dokumentacji szkolnej w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w szkole dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3.   Systematyczne i stałe aktualizowanie wiedzy o uczniach wymagających pomocy.  

4. Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 

5. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów 

ograniczających pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły 
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6. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb. 

7. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży. 

8. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów. 

9. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

10. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów. 

11. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  

lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

12. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

13. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej analizy i oceny skuteczności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz dokumentacji dotyczącej analizy i oceny 

skuteczności realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego z uwzględnieniem 

sytuacji wychowawczej szkoły (dwa razy w roku szkolnym na koniec każdego 

okresu). 
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VII. Szczegółowe procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w przypadku uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (Dz. U. 2017, poz. 1578  

z późn.zm.). 

1. Prawo wglądu do orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, z zastrzeżeniem 

tajemnicy służbowej mają nauczyciele i specjaliści wyznaczeni przez dyrektora 

szkoły. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

dyrektor szkoły powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. W skład zespołu wchodzą: nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. 

4. Koordynatorem zespołu dla danego ucznia zostaje wychowawca klasy/grupy 

przedszkolnej lub osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 

5. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół 

opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny IPET (zał. nr 7),  

w którym uwzględnia diagnozę i wnioski sformułowane w wielospecjalistycznej 

ocenie poziomu funkcjonowania ucznia oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu. 

6. IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego (jednak nie dłużej jak na etap edukacyjny) w terminie:  

a) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna realizowanie 

kształcenia 

b) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub  

c) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.  

7. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zawiera:  

a) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z uczniem 

b) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów ukierunkowane na poprawę 

funkcjonowania ucznia (m.in. komunikowanie się z użyciem wspomagających  
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i alternatywnych metod pracy, wzmacnianie uczestnictwa w życiu szkoły);  

dla ucznia niepełnosprawnego są to działania o charakterze rewalidacyjnym,  

dla ucznia niedostosowanego społecznie – resocjalizacyjnym, dla ucznia 

zagrożonego niedostosowaniem społecznym – socjoterapeutycznym 

c) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

d) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi 

e) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne  

oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu 

f) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia 

g) sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności, wykorzystanie technologii wspomagających to kształcenie 

h) wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów. 

9. Nauczyciele i specjaliści pracujący z uczniem, dla którego opracowano IPET mają 

obowiązek znać jego treść i stosować się do zaleceń w nim zawartych. 

10. Dwa razy w roku szkolnym (najpóźniej na tydzień przed posiedzeniami 

klasyfikacyjnymi) zespół dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia poprzez analizę skuteczności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej dziecku oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji 

programu (zał. nr 8). 

11. Dyrektor szkoły pisemnie zawiadamia rodziców ucznia o terminie każdego spotkania 

zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz możliwości uczestniczenia  

w takim spotkaniu (zał. nr 9). 

12. W spotkaniach zespołu mogą ponadto uczestniczyć: 

a) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni lub pomoc nauczyciela 

b) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
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13. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu. 

14. Rodzic ucznia ma prawo do otrzymania kopii IPET oraz wielospecjalistycznych ocen. 

VIII. Szczegółowe procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

1. Prawo wglądu do opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, z zastrzeżeniem 

tajemnicy służbowej mają wychowawcy, nauczyciele i specjaliści wyznaczeni  

przez dyrektora szkoły. 

2. W przypadku ucznia posiadającego opinię poradni do zadań wychowawcy należy:  

a) zapoznać się z opinią poradni  

b) zapoznać nauczycieli uczących danego ucznia oraz specjalistów z treścią opinii 

c) na podstawie konsultacji z nauczycielami przedmiotu, nauczycielami 

specjalistami, po dokonaniu analizy opinii oraz wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia wspólnie określić formy udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin 

d) przekazać pisemną informację rodzicom/prawnym opiekunom dziecka o objęciu 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (zał. nr 5) 

e) na koniec I semestru oraz na koniec roku szkolnego wspólnie z nauczycielami 

udzielającymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonać oceny 

efektywności (ewaluacji) poprzez analizę skuteczności podejmowanych działań 

(zał. nr 6). 

3. Do zadań nauczycieli należy:  

a) w trakcie bieżącej pracy z uczniem niezwłocznie udzielić pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

b) w pracy z uczniem stosować się do zaleceń zawartych w opinii poradni i jeżeli 

wynika to z zaleceń zawartych w opinii – dostosować wymagania edukacyjne  

do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia 

c) w razie potrzeby prowadzić notatki o formach udzielanej pomocy i postępach 

ucznia, które należy przekazać do indywidualnej teczki ucznia 
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d) pod koniec każdego semestru dokonać ewaluacji swoich działań w zakresie 

udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej (w tym zakres  

i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, jeżeli z opinii lub orzeczenia 

poradni wynika potrzeba takiego dostosowania) oraz wskazać zalecenia do dalszej 

pracy (zał. nr 6). 

4. Uczniów z opinią o dysleksji, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-

pedagogicznej zobowiązuje się do pracy własnej lub udziału w zajęciach korekcyjno-

kompensacyjnych.  

IX. Szkoła dokonuje dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy uczniów: 

a) posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

b) posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

c) posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych 

trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni wskazującą na potrzebę takiego 

dostosowania 

d) nieposiadających orzeczenia lub opinii, na postawie rozpoznania dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów 

e) posiadających opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

2. Opracowanie i realizacja dostosowania wymagań edukacyjnych: 

a) po zapoznaniu się z treścią opinii/orzeczenia lub analizie potrzeb ucznia  

na podstawie obserwacji nauczycieli zespół ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej sporządza „Rozpoznanie i określenie specjalnych potrzeb 

edukacyjnych” (zał. nr 11), które zawiera zakres i sposoby dostosowania 

wymagań edukacyjnych 

b) nauczyciele uczący sporządzają indywidualne sposoby dostosowania wymagań  

w odniesieniu do nauczanych przez siebie przedmiotów w klasie ucznia  

(zał. nr 12) 
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c) powyższe dokumenty są dołączane do Indywidualnego planu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej ucznia 

d) nauczyciele uczący w trakcie pracy z uczniem realizują zadeklarowane sposoby 

dostosowania wymagań; mogą również dokonywać ich modyfikacji zgodnie  

z aktualnymi potrzebami ucznia 

e) pod koniec każdego półrocza w ocenie efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ucznia nauczyciele zawierają ewaluację zakresu i sposobu 

dostosowań wymagań edukacyjnych. 

 

X. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z wytycznymi zawartymi  

w Rozporządzeniu MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 1646 z 

późn.zm.):  

1. Każdy specjalista zatrudniony w szkole (m.in. pedagog, pedagog specjalny, 

psycholog, logopeda, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny) prowadzi dziennik 

swoich zajęć i czynności. 

2. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej są ewidencjonowane  

w dziennikach innych zajęć. 

3. Specjaliści prowadzą ponadto dokumentację badań i czynności uzupełniających  

w formie indywidualnej teczki dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi. W indywidualnej teczce gromadzone są wszelkie informacje  

na temat danego ucznia wpływające na kształt prowadzonych wobec niego 

różnorodnych działań pomocowych przez wszystkie osoby uczestniczące w tym 

procesie. 

4. W przypadku uczniów kończących szkołę lub przechodzących do innej 

szkoły/placówki Dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

oraz Dokumentację badań i czynności uzupełniających należy niezwłocznie  

przekazać do archiwum szkoły. 
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XI. Uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną są zobowiązani  

do regularnego uczęszczania na zaplanowane dla nich zajęcia. 

 

Dokument opracował 

zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

 

Kaczórki, 14.09.2022 rok 
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Załącznik nr 1 
Kaczórki, dnia …………………  

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 

 

Wniosek 

o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

 

…………………...…………………… ucznia/uczennicy klasy ……….. Szkoły Podstawowej  

(Imię i nazwisko ucznia) 

w Kaczórkach. 

I. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (właściwe zaznaczyć): 

1) Niepełnosprawność 

2) Niedostosowanie społeczne 

3) Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

4) Szczególne uzdolnienia 

5) Zaburzenia zachowania lub emocji 

6) Specyficzne trudności w uczeniu się / Zaburzenia lub odchylenia rozwojowe 

7) Deficyty kompetencji i zaburzenia komunikacji językowej (logopedyczne) 

8) Choroby przewlekłe  

9) Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne  

10) Niepowodzenia edukacyjne  

11) Zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania 

czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi  

12) Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą  

13) Inne …………………………………………………………………………………………………………… 

 

II. Uzasadnienie wniosku: (dotychczasowe efekty pracy z uczniem, działania podjęte w zakresie pracy  

z uczniem i współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami oraz nauczycielami przed złożeniem wniosku) 

 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

…………………………… 
Podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 

rok szkolny ……………….………… 

 

Rozpoznanie  

Liczba uczniów zakwalifikowanych do pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w roku szkolnym …………….. 

Klasa/grupa przedszkolna: ………….... 

Imię i nazwisko wychowawcy: .................................................. 

 

UCZNIOWIE (proszę wpisać  imię i  nazwisko uczniów w odpowiednich rubrykach poniżej):): 

 

1)  Niepełnosprawność ………………………………………………………………………………………………. 

2) Niedostosowanie społeczne …………………………………………………………………………………….. 

3) Zagrożenie niedostosowaniem społecznym ………………………………………………. ………………… 

4) Szczególne uzdolnienia ………………………………………………………………………………………….. 

5) Zaburzenia zachowania lub emocji ……………………………………………………………………………. 

6) Specyficzne trudności w uczeniu się / Zaburzenia lub odchylenia rozwojowe ……………………………… 

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

7) Deficyty kompetencji i zaburzenia komunikacji językowej (logopedyczne) …………………………….… 

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

8) Choroby przewlekłe ………………………………………………………………………………………………. 

9) Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne ………………………………………………………………………. 

10) Niepowodzenia edukacyjne …………………………………………………………………………………….. 

11) Zaniedbania środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania 

czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi ………………………………………………………………… 

12) Trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, 

tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą …………………………………………………  

13) Inne ………………………………………………..……………………………………………………………….. 

 

 

…………………………………….. 

Data i podpis wychowawcy  
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Załącznik nr 3 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 

rok szkolny ……………….………… 

 

Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

Klasa/grupa przedszkolna: …………………… 

Imię i nazwisko wychowawcy: ………………………………….. 

 

Lp. 
Imię i nazwisko 

ucznia 
Rodzaj udzielanej 

pomocy  

Tygodniowy 

wymiar 

godzin 

Nauczyciel 

prowadzący 

Sposób udzielania 

pomocy (indywid. 

lub grupowe) 

Okres 

realizacji 

       

       

       

       

       

       

 

Istotne uwagi/informacje: 

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

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

 

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

     Data i podpis wychowawcy 

Zatwierdzam 

……………………………………….. 

Podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 4 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 

rok szkolny ……………….………… 

 

Indywidualny plan pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………….. Klasa/grupa: ………….  

Imię i nazwisko wychowawcy: ………………………………….. 

 

Wskazania: 

…………………………………………………………………………………………………

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

Lp. Rodzaj udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

Liczba 

godzin 

w tygodniu 

Nauczyciel 

prowadzący 

Sposób udzielania 

pomocy (zaj. 

indywid. lub 

grupowe) 

Okres realizacji 

      

      

 
     

 
     

 

Inne uwagi dotyczące ucznia: 

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

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

Zalecenia do pracy w domu: 

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

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

 

      ……………………………………. 
Podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 5  

Kaczórki, ……………………. 

 

Informacja dla rodziców ucznia  

o ustalonych przez dyrektora szkoły formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin w tygodniu, w roku szkolnym ….…./….…. 

 

Pan/Pani/Państwo 

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

zam. ................................................. 

Działając na podstawie § 23 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

9 sierpnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ustalam dla Pani/Pana/Państwa 

syna/córki ....................................., ucznia klasy ............, następujące formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w ciągu roku szkolnego ….…./….…. :  

Zajęcia: …………..………………………………….…… okres realizacji: ………..………………...  

wymiar godzin w tygodniu ……… …… 

wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* 

Zajęcia: …………..………………………………….…… okres realizacji: ………..………………...  

wymiar godzin w tygodniu ……… …… 

wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* 

Zajęcia: …………..………………………………….…… okres realizacji: ………..………………...  

wymiar godzin w tygodniu ……… …… 

wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* 

 

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

  (pieczątka i podpis dyrektora) 

 

…………………………………………………… 

(data i podpisy rodziców/opiekunów prawnych) 

*właściwe podkreślić  
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Załącznik nr 6 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 

rok szkolny ……………….………… 

Okres ………………… 

 

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………..  Klasa/grupa: ………….  

Imię i nazwisko wychowawcy: ……………………….……………….. 

 

1. Zajęcia…………………………………………………………………..………. 
(rodzaj udzielanej pomocy) 

Nauczyciel 

udzielający pomocy: 

 Liczba godzin  

w tygodniu: 

 

Działania  

Efekty  

Wskazania do 

dalszej pracy 

 

 

 

2. Zajęcia…………………………………………………………………..………. 
(rodzaj udzielanej pomocy) 

Nauczyciel 

udzielający pomocy: 

 Liczba godzin  

w tygodniu: 

 

Działania  

Efekty  

Wskazania do 

dalszej pracy 

 

 

 

3. Zajęcia…………………………………………………………………..………. 
(rodzaj udzielanej pomocy) 

Nauczyciel 

udzielający pomocy: 

 Liczba godzin  

w tygodniu: 

 

Działania  

Efekty  

Wskazania do 

dalszej pracy 

 

 

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:       ..…………………………………………………………………………………….. 

     ………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik nr 7 

Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 

rok szkolny ……………….………… 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO–TERAPEUTYCZNY (IPET) 

 

I. METRYCZKA 

Imię i nazwisko ucznia 
 

Data urodzenia ucznia 
 

Podstawa założenia karty 

IPET 
1. Data ostatniej WOPFU ………………………………………….… 

2. Numer i data wydania orzeczenia PPP …………………………… 

Rozpoznanie wynikające  

z orzeczenia 

 

Nazwa szkoły  

Oznaczenie etapu 

edukacyjnego 

 

Oznaczenie klasy 
 

Wychowawca 
 

Koordynator zespołu 
 

Data opracowania IPET  
 

Czas realizacji programu 
 

II. CELE 

1. Cele edukacyjne 
 

 

2. Cele terapeutyczne 
 

 

III. ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW PRACUJĄCYCH  

Z UCZNIEM W CELU POPRAWY FUNKCJONOWANIA UCZNIA I WZMACNIANIA JEGO 
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UCZESTNICTWA W ŻYCIU SZKOŁY 

1. Nauczyciele 

pracujący  

z uczniem  
 

2. Działania  

o charakterze 

rewalidacyjnym/ 

resocjalizacyjnym/ 
socjoterapeutycznym 

 

3. Działania  

nauczycieli 

specjalistów 

(psychologa, 

logopedy) 

 

IV. ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  

DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH  

ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA 

1. Ogólne  

2. Szczegółowe  

3. Organizacja pracy 

na zajęciach 
 

4. Egzekwowanie 

wiedzy 
 

5. Motywowanie  

i ocenianie 
 

6. Stosowanie 

środków 

dydaktycznych 

 

7. Formy pracy  

8. Metody pracy  

V. RODZAJ I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA  

DO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZNIA 
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VI. ZAKRES WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW  

Z RODZICAMI DZIECKA W REALIZACJI PROGRAMU 

 

VII. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA 

 

VIII. FORMY POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOWI (okres udzielania, wymiar godzin) 

Forma pomocy p-p Tygodniowy wymiar godzin Okres udzielania 

Zajęcia rewalidacyjne   

Zajęcia logopedyczne   

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze   

Terapia psychologiczna   

   

   

IX. ZAJĘCIA SOCJOTERAPEUTYCZNE / RESOCJALIZACYJNE / REWALIDACYJNE 

 

X. ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z WYBOREM KIERUNKU KSZTAŁCENIA  

LUB Z ZAKRESU DORADZTWA ZAWODOWEGO 

 

XI. WYBRANE ZAJĘCIA EDUKACYJNE  

REALIZOWANE INDYWIDUALNIE Z UCZNIEM LUB W GRUPIE DO 5 OSÓB 

 

XII. OKRESOWA OCENA 

EFEKTYWNOŚCI 

PODEJMOWANYCH 

DZIAŁAŃ 

 

XIII. SPOSÓB 
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EWALUACJI 

 

 

Podpisy członków zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

Wychowawca - ………………………………………………… 

………………………………………………………… ……… 

………………………………………………………… ………. 

 

 

…………………………………… 
Podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 8 (dla IPET-u) 
Szkoła Podstawowa w Kaczórkach 

rok szkolny ……………….………… 

 

 

 

OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

 

 

METRYCZKA 

Imię i nazwisko ucznia  

Klasa/etap edukacyjny  

Wiek ucznia  

Wychowawca  

Podstawa przeprowadzenia 

WOPFU 
 

 

ZAGADNIENIA INFORMACJE NA TEMAT UCZNIA 

1. Indywidualne 

potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne 
 

2. Mocne strony, 
predyspozycje, 

zainteresowania, 

uzdolnienia 

 

3. Funkcjonowanie  
w klasie, grupie 

rówieśniczej 
 

4. Zakres i charakter 

wsparcia ze strony 

nauczycieli i 

specjalistów 
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5. Przyczyny 

niepowodzeń 

edukacyjnych 

 lub trudności  

w funkcjonowaniu 

ucznia 

 

6. Bariery  

i ograniczenia 

utrudniające 

funkcjonowanie i 

uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły 

 

 

ZAGADNIENIA INFORMACJE NA TEMAT UCZNIA 

1. Ocena efektywności 

udzielanej pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 

2. Zalecenia do dalszej 

pracy z uczniem 
 

 

 

Podpisy członków zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

Wychowawca - ………………………………………………… 

………………………………………………………… ……… 

………………………………………………………… ………. 

 

 

…………………………………… 
Podpis dyrektora szkoły 
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Załącznik nr 9 (dla IPET-u) 

Kaczórki, ……………………. 

 

 

Pan/Pani/Państwo 

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

zam. ................................................. 

W związku z objęciem ucznia/ uczennicy …………………………………………….. 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuję, że w dniu ……..............……….…  

o godzinie .…...… w sali nr ……….… w naszej szkole odbędzie się spotkanie zespołu 

nauczycieli i specjalistów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Celem spotkania jest analiza zakresu, w którym uczeń/ uczennica wymaga pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne. 

Informuję, że może Pani/Pan uczestniczyć w spotkaniu oraz na Pani/ Pana wniosek 

uczestniczyć może inna osoba (w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda  

lub inny specjalista). 

W związku z powyższym proszę o pisemne potwierdzenie uzyskanej informacji.  

 

…………………………………… 
Podpis dyrektora szkoły 

 

 

…......................................................... 
Podpis rodzica 
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Załącznik nr 10 
Kaczórki, dnia …………………  

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej w Kaczórkach 

 

Wniosek 
 

Zespół nauczycieli udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi/uczennicy ………………………………………, klasa ………………., w formie 

zajęć …………………………………………………………………………………………. 

zwraca się z uprzejmą prośbą o wystąpienie do publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej celem przeprowadzenia diagnozy i wskazania sposobów rozwiązania problemu 

ucznia, u którego, mimo udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

nie nastąpiła poprawa funkcjonowania. 

Uzasadnienie 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

Wychowawca: ……………………………………. 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 



30 
 

Załącznik nr 11 

 

Rozpoznanie i określenie specjalnych potrzeb edukacyjnych 

 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………….. 

Klasa ………... 

Data dokonania rozpoznania ………………………… 

 
Mocne strony, cechy korzystne dla 

rozwoju w zakresie warunków, 

przebiegu i wyników uczenia się 

Trudności rozwojowe i edukacyjne 

ucznia, cechy niekorzystne dla 

rozwoju w zakresie warunków, 

przebiegu i wyników uczenia się 

Określenie potrzeb w zakresie 

dostosowania otoczenia, rodzaju 

pomocy i wsparcia przez inne 

osoby (dostosowanie wymagań 

edukacyjnych na wszystkich 

przedmiotach) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Podpis wychowawcy:    Podpisy członków zespołu: 

……………………….   …………………………………… 

      …………………………………… 

      …………………………………… 

      …………………………………… 
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Załącznik nr 12 

 

 

ARKUSZ 

 DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

  

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………..  

Klasa ………...  

Rok szkolny ……………………. 

Podstawa dostosowania ……………………………………. 

Diagnoza …………………………… 

 

 

 

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych  

Wszystkie przedmioty  

(opracowane przez zespół uczący)  

• … 

• … 

• … 

   

Sposoby dostosowania wymagań edukacyjnych  

na poszczególnych przedmiotach 

(opracowuje nauczyciel uczący danego przedmiotu) 

Przedmiot Opis dostosowania form i metod pracy z uczniem Nauczyciel 

      

      

      

      

      

      

  

Podpisy zespołu uczącego: 


	Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
	Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:       ..……………………………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………………………….


