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Podstawa prawna 

 

 

1. Prawo oświatowe - ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. art. 47 ust. 1 pkt 5 (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zm.) 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 22 ust. 2 pkt 11 (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1943 z późn. zm.) 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i 

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

(Dz. U. z 2017, poz. 1591 z późn. zm.), 

4. 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. 2017 poz. 1578 z późn. 

zm.) 
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Zasady ogólne 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno - pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom, 

nauczycielom. 

2. Wszelkie   formy   świadczonej   pomocy  psychologiczno -  pedagogicznej  w  szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na: 

a) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 

b) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 

c) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  w szkole, 

d) stwarzaniu warunków do  aktywnego  i  pełnego  uczestnictwa  w  życiu  szkoły oraz w środowisku 

społecznym, 

e) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia, 

f) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami, 

g) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych odpowiednio o 

charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

h) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców, 

i) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programy wychowawczo - 

profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 

j) wspieraniu uczniów metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru  kierunku dalszego kształcenia, 

zawodu i planowania kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji 

w tym kierunku, 

k) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów, 

l) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji 

programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia 
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i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, 

m) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

n) umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 

o) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną szkole wynika 

w szczególności: 

a) z niepełnosprawności; 

b) z niedostosowania społecznego; 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

e) ze szczególnych uzdolnień; 

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

h) z choroby przewlekłej; 

i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

j) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

l) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska  

edukacyjnego,  w  tym   związanych   z   wcześniejszym   kształceniem  za granicą. 

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. Dyrektor szkoły: 

a) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole, 

b) powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

c) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy, 

d) informuje na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów o proponowanych formach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, 

e) wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, 
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f) wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia działań mających na celu 

poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

g) występuje, za zgodą rodziców ucznia do publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej z 

wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w sytuacji 

braku poprawy jego funkcjonowania mimo udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

h) występuje, za zgodą rodziców ucznia, do publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej z 

wnioskiem o opinię w sprawie zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej dla ucznia. 

7. Koordynatorem pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole jest wychowawca klasy, który  planuje,  

koordynuje  udzielaną  uczniowi  pomoc  psychologiczno  -  pedagogiczną  we współpracy z Zespołem ds. 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

8. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają uczniom: 

a) wychowawcy, 

b) nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach, 

c) specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, 

socjoterapeuta, doradca zawodowy). 

9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana na wniosek: 

a) ucznia, 

b) rodziców ucznia/opiekunów prawnych, 

c) dyrektora szkoły, 

d) nauczyciela, 

e) wychowawcy, 

f) specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, 

g) nauczyciela wspomagającego, 

h) pielęgniarki szkolnej, 

i) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

j) pracownika socjalnego 

k) asystenta rodziny, 

l) kuratora sądowego, 

m) organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży, 
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n) asystenta edukacji romskiej. 

10. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom w formach: 

a) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych - organizuje się dla uczniów, którzy przejawiają trudności w 

nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 

osób, czas trwania zajęć to 45 minut; 

b) zajęć rozwijających uzdolnienia - organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych, liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób, czas trwania zajęć to 45 minut; 

c) zajęć korekcyjno  - kompensacyjnych  -  organizuje  się  dla  uczniów  z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się, liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 5 osób, czas trwania zajęć to 45 minut, w   uzasadnionych   przypadkach   dopuszcza   się   

prowadzenie   zajęć    krótszych niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 

tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia; 

d) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne - organizuje się dla uczniów przejawiających 

trudności w funkcjonowaniu społecznym, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, czas 

trwania 45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć krótszych niż 45 

minut, z zachowaniem ustalonego   dla   ucznia   łącznego   tygodniowego   czasu   tych   zajęć,   jeżeli   

jest to uzasadnione potrzebami ucznia; 

e) zajęć  logopedycznych  -  organizuje   się   dla   uczniów   z  deficytami   kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 osób, czas trwania zajęć to 

45 minut, w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć krótszych niż 45 minut, z 

zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione 

potrzebami ucznia; 

f) innych   zajęć   o   charakterze   terapeutycznym    -   organizuje   się   dla   uczniów    z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole, z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu szkoły, liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, czas trwania zajęć to 

45 minut; 

g) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się - organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się, czas trwania zajęć to 45 minut; 
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h) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej; 

i) porad i konsultacji dla uczniów; 

j) porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń dla nauczycieli; 

k) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców; 

l) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 

11. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

a) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej, 

b) posiadającym opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o 

specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej, 

c) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 

d) uczniom nieposiadającym opinii lub orzeczenia, 

e) nieposiadającym orzeczenia lub opinii posiadającym opinię lekarza o ograniczonych możliwościach  

wykonywania   przez   ucznia   określonych   ćwiczeń   fizycznych   na zajęciach wychowania 

fizycznego. 

 

Zadania nauczycieli oraz specjalistów 

12. Do zadań wychowawcy klasy w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy: 

a) koordynowanie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z jego klasy, 

b) wnioskowanie   o objęcie  ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną (Karta 

informacyjna - załącznik nr 5), 

c) ustalanie terminów spotkań zespołu klasowego, 

d) ustalanie  form  pomocy  psychologiczno   –   pedagogicznej   dla   danego   ucznia  we współpracy z 

nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia (załącznik nr 4), 

e) dokonywanie, wspólnie z nauczycielami i specjalistami, oceny efektywności udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej (załącznik nr 6), 

f) informowanie na piśmie lub przez dziennik elektroniczny rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w 

nim, 
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g) sporządzanie dokumentacji ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z 

procedurami, 

h) współpracowanie z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną. 

13. Do zadań nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy: 

a) informowanie wychowawcy, pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

b) informowanie wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach w ramach 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

c) respektowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach, 

d) dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i przekazywanie 

jej na piśmie wychowawcy. 

14. Do zadań specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej należy: 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów, 

b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, 

c) rozpoznawanie      przyczyny      niepowodzeń      edukacyjnych      lub      trudności   w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu 

przedszkola, szkoły, 

d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, 

e) współpraca   z    poradnią    w    procesie    diagnostycznym    i    podiagnostycznym, w szczególności w  

zakresie  oceny  funkcjonowania  uczniów,  barier  i  ograniczeń  w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w 

celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań, 

f) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej w środowisku 

szkolnym i pozaszkolnym, 

g) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

h) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w procesie udzielanej pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. 
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Zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

15. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwana dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, jest organizowana dla 

uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności  w funkcjonowaniu wynikające w 

szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

16. Zindywidualizowana   ścieżka   obejmuje   wszystkie    zajęcia    edukacyjne,    które   są realizowane: 

a) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 

b) indywidualnie z uczniem. 

17. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

18. Do wniosku o wydanie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, dołącza się dokumentację 

określającą: 

a) trudności w funkcjonowaniu ucznia szkole; 

b) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także 

wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości 

udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym; 

c) w  przypadku   ucznia   uczęszczającego   do   szkoły   –   także   opinię   nauczycieli   i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

19. Przed  wydaniem   opinii,   publiczna   Poradnia   Psychologiczno   -   Pedagogiczna   we współpracy ze 

szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia 

uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

20. Opinia ta zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach w sprawie szczegółowych zasad 

działania publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a 

ponadto wskazuje: 

a) zakres, w jakim  uczeń nie  może  brać  udziału w zajęciach edukacyjnych  wspólnie   z oddziałem 

szkolnym; 

b) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny; 

c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 
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21. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania, z dostosowaniem 

metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających  ze stanu zdrowia. 

22. Na wniosek rodziców ucznia/opiekunów prawnych albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z 

uwzględnieniem opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, tygodniowy wymiar godzin zajęć 

edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia 

podstawy programowej kształcenia ogólnego 

23. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

24. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

a) uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

b) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, albo 

indywidualnym nauczaniem. 

 

Kształcenie specjalne 

25. Objęcie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kształceniem specjalnym oraz 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną. 

26. Szkoła zapewnia uczniom objętym kształceniem specjalnym: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) warunki  do  nauki,  sprzęt   specjalistyczny   i   środki   dydaktyczne,   odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 

c) zajęcia specjalistyczne, o  których  mowa  w  przepisach  wydanych  na  podstawie  art. 47 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej 

„ustawą”; 

d) inne  zajęcia   odpowiednie   ze   względu   na   indywidualne   potrzeby   rozwojowe  i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i 

socjoterapeutyczne; 

e) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 

f) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
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27. Po dostarczeniu przez rodzica/ opiekuna prawnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  do  

sekretariatu  szkoły,  dokument  zostaje   zarejestrowany  w  korespondencji  i Rejestrze Dokumentacji Pomocy 

Psychologiczno – Pedagogicznej. 

28. Sekretarz szkoły informuje dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego/ psychologa szkolnego o 

zarejestrowanym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

29. Sekretarz szkoły oryginał orzeczenia pozostawia w dokumentacji u dyrektora, natomiast kopię  przekazuje  

pedagogowi  szkolnemu/ psychologowi szkolnemu, którzy zapoznają  się  z treścią tego orzeczenia 

30. Pedagog szkolny/ psycholog szkolny informuje wychowawcę (koordynatora pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej) o wpływie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wychowawca zapoznaje się z treścią 

tego orzeczenia. 

31. Wychowawca niezwłocznie przekazuje nauczycielom uczącym najważniejsze informacje zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

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

32. Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej do 30 września lub w ciągu 30 dni  od daty wpłynięcia 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 

(załącznik nr 1) i na jej podstawie opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (załącznik nr 

2). 

33. O terminie spotkania zespołu w celu stworzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz 

Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego powiadamiani są pisemnie poprzez wiadomość w 

dzienniku elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie ucznia, którego tyczy się dane spotkanie. 

34. Zespół ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej opracowuje program po dokonaniu 

wielospecjalistycznej  oceny   poziomu   funkcjonowania   ucznia,   uwzględniając   diagnozę i wnioski 

sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we 

współpracy, w zależności od potrzeb, z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną. 

35.. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie 

dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

36. Zespół   ds.   pomocy    psychologiczno    -    pedagogicznej    dwa    razy    do    roku: do końca I 

semestru i do 15 czerwca, dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (załącznik nr 1) wraz z 

oceną efektywności programu i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET. 
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37. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje 

modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji 

programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, w 

tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia 

– z innymi podmiotami. 

38. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń są zawiadamiani pisemnie o terminie każdego spotkania zespołu ds. 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, oraz o możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu, a także w 

opracowaniu i modyfikacji programu. 

39. Rodzice ucznia/opiekun prawny lub uczeń pełnoletni otrzymuje kopię IPET 

40. Dokumentacja ucznia przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia. 

 
 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczeń posiadający opinię z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

41. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną posiadającego opinię wydaną przez Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną: 

a) po dostarczeniu przez rodzica opinii do sekretariatu szkoły, dokument zostaje zarejestrowany w 

korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, 

b) Sekretarz szkoły informuje dyrektora szkoły oraz pedagoga szkolnego/ psychologa szkolnego, o 

zarejestrowanym opinii. 

42. Sekretarz szkoły przekazuje pedagogowi szkolnemu/ psychologowi szkolnemu, opinię. Pedagodzy szkolni, 

psycholog szkolny zapoznają się z treścią tego opinii. 

43. Pedagog szkolny/ psycholog szkolny informuje wychowawcę (koordynatora pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej) oraz nauczycieli uczących o wpływie opinii, oraz konieczności zapoznania się z nią przez 

wychowawcę oraz nauczycieli uczących ucznia posiadającego opinię. 

44. Wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu nauczycieli uczących ucznia z opinią, 

zakłada Kartę informacyjną (załącznik nr 5). Podczas tego spotkania opracowywane są dostosowania wymagań 

edukacyjnych dla ucznia. 

45. Dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin. 
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46. Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane (załącznik nr 4). 

47. Po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczeń objęty jest przydzielonymi formami 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

48. Nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa razy do roku  

dokonują  na  piśmie  oceny  efektywności  prowadzonych  przez  siebie  zajęć, a następnie przekazują ją 

wychowawcy klasy. 

49. Wychowawca klasy dwa razy do roku: do końca I semestru oraz do 15 czerwca dokonuje oceny 

efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 6). 

50. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga szkolnego 

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – uczeń nieposiadający opinii z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

51. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną, rodzic/opiekun prawny ucznia, nauczyciel lub inna osoba wymieniona 

w punkcie 9 informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy lub pedagoga/psychologa szkolnego, który 

wypełnia Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (załącznik nr 3). 

52. Wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu nauczycieli uczących, zakłada  Kartę  

informacyjną   (załącznik  nr  5).   Podczas  tego  spotkania   opracowywane są dostosowania wymagań 

edukacyjnych dla ucznia oraz proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

53. Dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin. 

54. Dyrektor szkoły informuje na piśmie rodziców ucznia o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane (załącznik nr 4). 

55. Po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica/prawnego opiekuna uczeń objęty jest przydzielonymi formami 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

56. Nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję oraz dwa razy do roku  

dokonują  na  piśmie  oceny  efektywności  prowadzonych  przez  siebie  zajęć, a następnie przekazują ją 

wychowawcy klasy. 
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57. Wychowawca klasy dwa razy do roku: do końca I semestru oraz do 15 czerwca dokonuje oceny 

efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 6). 

58. Dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia u pedagoga szkolnego 
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Załącznik 1 

 

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA 

UCZNIA/UCZENNICY 

 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………… 

 

Klasa ……………….. 

 

Rok szkolny ………………………… 

 

 

 

Zagadnienia Informacje na temat ucznia/uczennicy 

Indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne 

 

Mocne strony, predyspozycje, 

zainteresowania, uzdolnienia 

 

Funkcjonowanie  w klasie, grupie 

rówieśniczej 

 

Zakres  i charakter wsparcia 

zestrony nauczycieli, 

specjalistów, asystentów lub pomocy 

nauczyciela 

 

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, 

trudności w funkcjonowaniu ucznia,  w 

tym bariery i ograniczenia utrudniające      

funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia 

w życiu 

szkolnym 

 

 

 

Ocena efektywności programu: 

 

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

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

Zalecenia do dalszej pracy: 

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

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

Data: ………………………………….. 

Podpisy członków zespołu: 
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Załącznik 2 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY (IPET) 

 

 

I. Dane ucznia 

Imię i nazwisko ucznia 
 

Rok urodzenia ucznia 
 

Podstawa założenia IPET – nr i data 

wydania orzeczenia 

 

Rozpoznanie wynikające z 

orzeczenia 

 

Nazwa szkoły 
 

Oznaczenie etapu 

edukacyjnego 

 

Oznaczenie klasy 
 

II. Cele programu 

a. Cele terapeutyczne i rozwojowe  

 

III.  Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem w celu poprawy 

funkcjonowania uczennicy i wzmacnianiu jego uczestnictwa 

w życiu szkoły 

a. Nauczyciele pracujący z 

uczniem 

 

b. Działania o charakterze 

rewalidacyjnym 

 

c. Działania o charakterze 

terapeutycznym/ 

socjoterapeutycznym 

 

d. Psycholog  

e. Logopeda  

IV. Zakres i sposób dostosowań wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia 
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f. Formy pracy 

 

Metody pracy 

  

V. Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia 

 

VI. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji 

programu 

 

VII. Działania wspierające rodziców ucznia 

 

VIII. Formy 

pomocy 

udzielane 

uczniowi – 

okres 

udzielania, 

wymiar 

godzin 

 Formy pomocy 

psychologiczno- 

pedagogicznej 

Tygodniowy 

wymiar 

godzin 

Okres 

udzielania 

pomocy 

Prowadzący  

     

     

     

     

     

  

IX. Zajęcia rewalidacyjne 

 

Zajęcia rewalidacyjne odbywać się będą dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej. Program zajęć stanowi 

załącznik nr 1. 

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 
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XII. Okresowa ocena 

efektywności 

podejmowanych działań 

Przynajmniej dwa razy w roku szkolnym: 

- po I semestrze, 

- do 15 czerwca. 

XIII. Ewaluacja - bieżąca analiza funkcjonowania uczniem w szkole, 

- analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia, 

- konsultacje z zespołem specjalistów pracujących z ucznia, 

- wywiad z rodzicami na temat funkcjonowania ucznia, 

- spotkanie zespołu wychowawczego. 

 

 

 

 

……………………………………………… 

(Podpis dyrektora) 
 

 

 

 

……..……………… ………………………………………… 

(Data) (Podpis rodziców/prawnych opiekunów) 
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Załącznik nr 3 

 

WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA POMOCĄ 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

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

 

Klasa: ………………… Szkoła: …………………………………………………… 

 

 

Uzasadnienie potrzeby objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną: 

 

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

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

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

 

 

…………………………………….. 

(podpis osoby wnioskującej) 

 

Po analizie wniosku określono co następuje: 

 

• Przyznanie pomocy 

 

• Odrzucenie wniosku 

 
 

………………………………………….. 

 

(podpis dyrektora szkoły) 
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Załącznik nr 4 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA) 

 

Niniejszym  informuje,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  MEN  z  dnia  9  sierpnia  2017r.    w   sprawie   zasad    

organizacji    i    udzielania    pomocy    psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, zostały 

ustalone następujące formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 

dla ……………………………….. 

 

 

Lp 
 

Forma pomocy 
 

Wymiar godzin 
 

Prowadzący 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

 

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

 

(podpis dyrektora) 

 

 

 

Wyrażam / nie wyrażam* zgodę na objęcie mojego dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w roku 

szkolnym ……………………………………………… 

 

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

 

(podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 

 

Zgoda na objęcie pomocą psychologiczno–pedagogiczną jest równoznaczna z udziałem dziecka w 

proponowanych zajęciach. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

*Podstawa prawna: 

 

§ 23 ust.1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach (DzU 2017, poz. 1591 z późn. zm.). 
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Załącznik nr 5 

 

data założenia……………………. 

 

KARTA INFORMACYJNA UCZNIA 

 

NAZWISKO  

IMIĘ  

KLASA  

ETAP EDUKACYJNY  

 

UCZEŃ POSIADA OPINIĘ 

(nr opinii) 

 

 

UCZEŃ NIE POSIADA OPINII 

 

 

o 

…………………………………… 

 

o 

DIAGNOZA  

 

 

Ustalone formy ppp Wymiar godzin 

1. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne  

2. Zajęcia logopedyczne  

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne  

4. Zajęcia o charakterze terapeutycznym  

5. Rozwijające uzdolnienia  

6. Praca bieżąca w grupie rówieśniczej  

7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  

8. inne ………………………….  
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Dostosowania z poszczególnych przedmiotów na etap edukacyjny dla ucznia/ 

uczennicy ………………………………………… 

Przedmiot Nazwisko i imię 

nauczyciela 

Podpis Zmiana nauczyciela 

przedmiotu 

wychowawca    

pedagog    

pedagog specjalny    

psycholog    

j. polski    

matematyka    

geografia    

historia    

informatyka    

biologia/ przyroda    

chemia    

fizyka    

edukacja dla 

bezpieczeństwa 

   

w-f    

WOS    

j. angielski    

j. niemiecki    

plastyka    

muzyka    

technika    

religia    
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Załącznik 6 

 

 

OCENA EFEKTYWNOŚCI 

 

I ocena – po I semestrze br. II ocena – do 15 czerwca br. 

  

Wnioski i zalecenia Wnioski i zalecenia 

  

 

 

…………………………………… …………………………………… 

 

(podpis dyrektora) (podpis dyrektora) 

 

…………………………………… …………………………………. 

 
(podpis wychowawcy) (podpis wychowawcy) 
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