
Załącznik nr 13 – ZSLiE im. Stanisława Morawskiego w Brynku 

 1 

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI                                          

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

W ZESPOLE SZKÓŁ LEŚNYCH I EKOLOGICZNYCH W BRYNKU 

 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach   (Dz. U. z 2010 r., nr 228, poz. 1487 ) 

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

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania  

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 

w szkołach publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 228, poz.1491) 

 

§ 1 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających  

w szczególności z: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem  

za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  

w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów. 

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

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 
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1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży 

6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1. ucznia; 

2. rodziców ucznia; 

3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego 

zajęcia z uczniem 

4. poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

5. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno- -pedagogicznej prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu 

zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia 

opinia, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana także uczniowi szkoły 

ponadgimnazjalnej. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora 

szkoły. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje 

wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o tym 

rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

 

§ 2 

Formy pomocy 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

2) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

4) porad i konsultacji. 

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczniów zajęć 

wynosi do 8. 

3. 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 wynosi do 8. 

4. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć wyrównawczo- dydaktycznych trwa 45 

minut. 

5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie 

dla prowadzonych zajęć. 

6. Nauka ucznia oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych   i zajęciach 

specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć 
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edukacyjnych wynikających z podstawy programowej lub złagodzeniu albo 

wyeliminowaniu zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy. 

 

§ 3 

Zadania nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów 

1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania 

mające na celu: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, w tym doradztwo edukacyjno- zawodowe 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie 

uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań  

i uzdolnień uczniów. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia 

na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

3. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej może być wydana na wniosek nauczyciela 

lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody 

rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia. 

4. Wniosek składa się do dyrektora szkoły. 

5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą należy o tym powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły. 

 

§ 4 

Zespół 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej  

jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem. 

2. Zespół tworzy dyrektor szkoły i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu. Pracę kilku 

zespołów może koordynować także jedna osoba. 

3. Do zadań zespołu należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy; 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy; 

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu  

ich realizacji. 

4. Zespół opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, plan działań wspierających zawierający: 

1) cele do osiągnięcia; 
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2) działania realizowane z uczniem; 

3) metody pracy z uczniem; 

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych; 

5) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami. 

5. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne potrzeby rozwojowe mogą 

opracować wspólny plan działań wspierających. 

6. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

7. Na wniosek rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego, a także na wniosek nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze zespół dokonuje oceny efektywności 

przed zakończeniem udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

8. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb i zwołuje je koordynator pracy zespołu. 

9. Rodzice ucznia mogą brać udział w spotkaniach zespołu.  

10. O terminie spotkania dyrektor informuje rodziców ucznia. 

11. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora, przedstawiciel poradni psychologiczno - pedagogicznej; 

2) na wniosek rodzica ucznia, inne osoby 

12. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniach zespołu. 

13. Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia. Karty nie zakłada  

się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

14. Karta zawiera: 

1) imię  (imiona) i nazwisko ucznia; 

2) nazwę szkoły i oddziału, do którego uczeń uczęszcza; 

3) informację dotyczącą: 

a) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej - z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub 

opinii, 

b) potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej  

w wyniku działań pedagogicznych; 

4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy; 

5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okres udzielania pomocy; 

6) ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane; 

7) ocenę efektywności działań; 

8) terminy spotkań zespołu; 

9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu. 

15. Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawia się dyrektorowi szkoły. 

16. Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających. 

 

§ 5 

Zadania dyrektora szkoły 

1. Dyrektor szkoły, na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy pracy, sposoby  

i okres udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin.  
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2. O ustaleniach dyrektor szkoły niezwłocznie, pisemnie informuje rodziców ucznia albo 

pełnoletniego ucznia. 

§ 6 

Dodatkowe zadania pedagoga  

1. Do zadań pedagoga i psychologa należy ponadto: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów 

2) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz realizacja różnorodnych form pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

3) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

 

§ 7 

Dodatkowe zadania doradcy zawodowego 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy ponadto: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów  

na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery  

i podjęcia roli zawodowej; 

4) koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami. 

 

§ 8 

Warunki dostosowania egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 

1. Absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu maturalnego  

i zawodowego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w szkole ze względu 

na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 

zaburzeniami komunikacji językowej lub sytuacją kryzysową lub traumatyczną, może 

przystąpić do egzaminów w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej. 

2. Opinia rady pedagogicznej jest wydana na wniosek nauczyciela lub specjalisty 

wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych 

opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego 

ucznia. 

3. Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminów, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków 

przeprowadzania egzaminów opracowanych przez Dyrektora Komisji Centralnej. 

 

§ 9 
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Procedury wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.  

 


