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SZKOLNY SYSTEM UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  

w Szkole Podstawowej Im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:  

1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290, 1669 i 2245)  

3. Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 

z późn. zm.) 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej lub opiekuńczej oraz rodzajów 

tej dokumentacji – na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 59 i 949)  

5. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia 

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

lub opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1148, 1078 i 1287)  

6. 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). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych 

bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-

pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

i doradców zawodowych (Dz.U. 2018 poz. 1601). 

 

 

CEL 

Celem  szkolnego systemu udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej w Szkole Podstawowej 

im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie jest w szczególności:  

 

1. Ustalenie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, 

rodzicom, nauczycielom;  

2. Określenie zasad dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej;   

3. Wskazanie sposobu przechowywania dokumentów związanych z pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną.  

 

 

 

 

  



 

ROZDZIAŁ I 

Informacje ogólne 

 

§ 1 

Szkoła udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczęszczającym do niej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom.   

§ 2 

System polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiazywaniu problemów dydaktycznych  

i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 

udzielanej uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

§ 3 

Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatnie, a jej organizacja 

prowadzona jest we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.  

§ 4 

Każdy uczeń ma prawo być objęty działaniami mającymi na celu rozpoznanie jego możliwości 

psychofizycznych, w tym w szczególności uzdolnień, indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych.  

§ 5 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb wynikających 

w szczególności z:   

1) niepełnosprawności;  

2) niedostosowania społecznego;  

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) zaburzeń zachowania lub emocji;  

5) szczególnych uzdolnień;  

6) specyficznych trudności w uczeniu się;  

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) choroby przewlekłej;  

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) niepowodzeń edukacyjnych;  

11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi;  

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  

 

RODZIAŁ II 

Organizacja i formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

 

§ 1 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole organizuje dyrektor szkoły.  

§ 2 

Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz 

specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności 

pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.   
 

 

 



 

§ 3 

Dyrektor szkoły może wyznaczyć nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę, której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.   

§ 4 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  

1) rodzicami uczniów;  

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

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi szkołami;  

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży.  

§ 5 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w szkole polega na:   

1) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;  

2) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;  

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;  

4) wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia;  

5) stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz 

w środowisku społecznym;  

6) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;  

7) podejmowaniu działań wychowawczych oraz profilaktycznych, które wynikają z programu 

wychowawczo-profilaktycznego;  

8) wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru dalszego kierunku kształcenia, zawodu oraz 

planowaniu kariery zawodowej, jak również na udzielaniu informacji w tym zakresie;  

9) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach, które wyrównują szanse edukacyjne uczniów;  

10) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających  

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia;  

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych, rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych, w celu zwiększania efektywności 

pomocy udzielanej uczniom/dzieciom;  

12) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

13) podejmowaniu działań mediacyjnych oraz interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  

§ 6 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:  

1) rodziców ucznia;  

2) dyrektora szkoły;  

3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;  

4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;  

5) poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  

6) asystenta edukacji romskiej;  

7) pomocy nauczyciela;  

8) asystenta nauczyciela;  

9) pracownika socjalnego;  

10) asystenta rodziny;  

11) kuratora sądowego;  



 

12) organizacji pozarządowej, instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży.  

§ 7 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniowi w trakcie bieżącej pracy z uczniem, ma 

charakter zintegrowanych działań nauczycieli oraz specjalistów i jest prowadzona w następujących 

formach:   

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia;  

2) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się; 

3) zajęcia dydaktyczno - wyrównawczych;  

4) zajęcia korekcyjno - kompensacyjnych;  

5) zajęcia logopedyczne;  

6) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne;   

7) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej;  

8) zindywidualizowane ścieżki kształcenia;  

9) porady i konsultacje;  

10) warsztaty.  

§ 7 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia:  

Adresaci   Uczniowie szczególnie uzdolnieni - posiadający wysoki iloraz inteligencji, zdolności twórcze 

i szczególną motywację.  

Zadania   Wyposażenie uczniów w większy zakres wiedzy, umożliwienie im uzyskania wiedzy o wyższym 

poziomie trudności, zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego, poziomem uzdolnień.  

Prowadzący   Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć.  

Czas trwania  45 minut  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, 

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.  

Liczba 

uczestników  

Do 8 osób.  

 

2. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się.  

  

3.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze:  

Adresaci   Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.  

Zadania   Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego.  

Prowadzący   Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć.  

Czas trwania  45 minut  

Liczba 

uczestników  

Do 8 osób  

  

 



 

4.  Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:  

Adresaci   Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu 

się, czyli z dysleksją rozwojową w formie: dysleksji, dysortografii lub dysgrafii.  

Zadania   Celem zajęć jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego 

i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania 

podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach 

i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków 

niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych 

i społecznych konsekwencji.  

Uczestnictwo ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień 

w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 

stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

Prowadzący   Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć.  

Czas trwania  45 minut  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, 

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.  

Liczba 

uczestników  

Do 5 osób  

  

5. Zajęcia logopedyczne:  

Adresaci   Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.  

Zadania   Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów po badaniach 

przesiewowych.  

Prowadzący   Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć.  

Czas trwania  45 minut  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, 

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.  

Liczba 

uczestników  

Do 4 osób  

  

6. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (zajęcia specjalistyczne o charakterze 

terapeutycznym):  

Adresaci   Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.  

Zadania   Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego.  

Prowadzący   Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć.  

Czas trwania  45 minut  

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 45 minut, 

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.  

Liczba 

uczestników  

Do 10 osób.  

  

 



 

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 

zawodowej;  

Adresaci   Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej.  

Zadania   Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Współpraca nauczycieli w stałych działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno-

zawodowego. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.  

Wspomaganie uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy. Pomoc przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju edukacji, szkoły, w formie porady 

indywidualnej polegającej na wskazaniu predyspozycji i sugerowaniu kierunków rozwoju.  

Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz 

pomaganie w planowaniu kształcenia. Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji 

edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. Koordynowanie 

działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę.  

Prowadzący   Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć (doradca zawodowy).  

Czas trwania  45 minut  

Liczba ucz. Nieokreślona - zajęcia lekcyjne (w oddziale klasowym), grupowe bądź indywidualne.  

  

8. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia:  

Adresaci   Uczniowie, który 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  

Warunki   

Organiza

cja  

Zadania   

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane 

wspólnie z oddziałem klasowym i indywidualnie.  

Objęcie ucznia tą forma pomocy wymaga opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  

Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentację określającą:  

• trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;  

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

możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem (w przypadku ucznia 

obejmowanego pomocą ze względu na stan zdrowia)  

• opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem dotyczącą funkcjonowania 

ucznia w szkole.  

Opinia powinna wskazywać:  

• zakres w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem  

• okres objęcia ucznia zindywidualizowana ścieżka kształcenia, nie dłuższy jednak niż rok szkolny  

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

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.  

Uczeń objęty pomocą realizuje w 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.  

 Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

realizowanych indywidualnie z uczniem. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.  

Prowadzący   Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych 

zajęć. 

Czas trwania  45 minut  

Liczba ucz. Wspólne z oddziałem Indywidualne   



 

9. Porady, konsultacje, warsztaty:  

Adresaci   Uczniowie, nauczyciele, rodzice  

Zadania   Porady i konsultacje dla uczniów i rodziców – udzielanie pomocy doraźnej – pomoc w rozwiazywaniu 

problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka w szkole.  

Warsztaty dla uczniów – zajęcia prowadzone przez wychowawców, nauczycieli i specjalistów (również 

spoza szkoły) poruszające zagadnienia intersujące uczniów.  

Warsztaty dla rodziców – dotyczące profilaktyki uzależnień, trudności szkolnych oraz innych 

występujących w poszczególnych oddziałach prowadzone przez wychowawców, specjalistów 

(również spoza szkoły). 

Warsztaty dla nauczycieli – w ramach zebrań Rady Pedagogicznej, podczas spotkań zespołów.  

Prowadzący   Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści.   

Czas trwania  Nie dotyczy  

Liczba ucz.  Nie dotyczy  

 

§ 8 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w ciągu całego roku szkolnego. Wrzesień 

jest miesiącem, w którym przeprowadza się diagnozy oraz rozpoznaje potrzeby uczniów.  

W czerwcu nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści dokonują podsumowania przebiegu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w danym roku szkolnym. 

§ 9 

W przypadku, gdy decyzją Ministerstwa działalność przedszkola, szkoły zostaje czasowo ograniczona 

w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, zgodnie z zaleceniami zawartymi w Rozporządzeniu MEN, 

organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna na terenie placówki. Zajęcia dla dzieci objętych 

wsparciem pedagoga, psychologa, dzieci niepełnosprawnych, zajęcia rewalidacyjne i wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka organizowane są na terenie placówki z zachowaniem ścisłego reżimu 

sanitarnego. Zajęcia te prowadzone są w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu 

oświaty. Mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich uzależnione jest od decyzji rodziców dzieci 

i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć uwzględniane są możliwości placówki oraz bezpieczne warunki 

ich realizacji. Dla dzieci, których rodzice nie wyrazili takiej woli, zajęcia realizowane są z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

 

ROZDZIAŁ III  

Zadania dyrektora, wychowawców, nauczycieli i specjalistów  

§ 1 

Dyrektor szkoły:  

1) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole;   

2) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy;   

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

psychologiczno – pedagogicznej;  

4) wspiera nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej;    

5) wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia działań, których celem jest 

poprawa jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;   

6) 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;  

7) występuje, za zgodą rodziców ucznia do publicznej poradni z wnioskiem o opinię w sprawie 

zindywidualizowanej ścieżki edukacyjnej dla ucznia.  

§ 2 

Pedagog szkolny:  

1) prowadzi szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną;  

2) uczestniczy w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów 

posiadających orzeczenie;  

3) monitoruje dokumentację ucznia tworzoną przez wychowawcę w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej;  

4) w wyznaczonym terminie składa do Dyrektora szkoły raport o stanie dokumentacji;  

5) przechowuje dokumentację dotyczącą organizacji i form udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej;  

6) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie 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 szkoły;  

7) diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 

stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły.  

8) udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  

9) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;  

10) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje 

różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

11) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;  

12) wspomaga nauczycieli i rodziców w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

13) wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  

a) 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,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

§ 3 

Wychowawca klasy:  

1) koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom z jego klasy;   

2) wnioskuje o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną;   

3) we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia ustala formy pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia;  

4) we wrześniu planuje organizację pomocy psychologiczno- pedagogicznej w swojej klasie;  

5) monitoruje frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej;   

6) dwa razy w roku (styczeń i czerwiec), wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny 

efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;  



 

7) na piśmie informuje rodziców ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim;  

8) sporządza dokumentację ucznia objętego pomocą psychologiczno - pedagogiczną zgodnie  

z poniższą procedurą i przekazuje ją pedagogowi/ psychologowi szkolnemu do przechowania;  

9) na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną.  

§ 4 

Nauczyciel:  

1) informuje wychowawcę o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną; 

2) ustala godzinę i miejsce realizowania zaproponowanej uczniowi formy pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej i informuje o tym na piśmie uczniów – w przypadku porad i konsultacji prowadzi 

kartę konsultacji;   

3) informuje wychowawcę o frekwencji ucznia na prowadzonych przez siebie zajęciach w ramach 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej;   

4) przygotowuje przedmiotowy zakres dostosowań wymagań edukacyjnych oraz kryteriów 

oceniania dostosowanych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia i przekazuje ten dokument wychowawcy – koordynatorowi 

do dołączenia do indywidualnej dokumentacji ucznia;  

5) w trakcie bieżącej pracy z uczniem respektuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach, 

zalecenia zespołu wychowawczego, zakres dostosowań;  

6) razem z wychowawcą i specjalistami dwa razy w roku (styczeń i czerwiec) dokonuje oceny 

efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i formułuje wnioski dotyczące 

dalszych działań.  

§ 5 

Do zadań logopedy należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów;   

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:  

a) 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 przedszkola, szkoły i placówki; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

§ 6 

Do zadań doradcy zawodowego należy:  

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania 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 związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;  



 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  

§ 7 

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 

efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu szkoły;  

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;  

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;  

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  

a) 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 przedszkola, szkoły i placówki; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

§ 8 

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w szkole, na wniosek dyrektora szkoły, zapewniają poradnie oraz 

placówki doskonalenia nauczycieli.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami 

 

§ 1 

Rodzic ucznia dostarcza do sekretariatu szkoły orzeczenie - dokument zostaje zarejestrowany  

w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.  

§ 2 

Sekretarz szkoły informuje dyrektora szkoły, wychowawcę oraz pedagoga o zarejestrowanym orzeczeniu 

oraz przekazuje pedagogowi dokument, który zostaje umieszczony w indywidualnej teczce ucznia.  

§ 3 

Pedagog szkolny przekazuje wychowawcy kopię orzeczenia – wychowawca potwierdza otrzymanie 

dokumentu własnoręcznym podpisem.  

§ 4 

Wychowawca klasy w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania orzeczenia zwołuje spotkanie zespołu 

ds. pomocy psychologiczno pedagogicznej w skład, którego wchodzą:  

1) wychowawca klasy – przewodniczący;  

2) pedagog szkolny;   

3) nauczyciele uczący w danym oddziale;  

4) specjaliści.  

 

 

 



 

§ 5 

O terminie i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu zespołu wychowawca w sposób skuteczny 

(pisemnie lub za pomocą dziennika elektronicznego – załącznik 1) informuje rodziców/opiekunów 

prawnych ucznia.  

§ 6 

Podczas spotkania zespołu:  

1) wychowawca klasy informuje nauczycieli o zaleceniach i formach pomocy zawartych w orzeczeniu;  

2) wypełniony zostaje arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia – załącznik 2.  

§ 7 

Na podstawie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, wychowawca do 30 września lub 

w terminie 30 dni od wpłynięcia orzeczenia, opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno – 

Terapeutyczny – załącznik 3.  

§ 8 

Dyrektor ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

a wychowawca, do 5 dni roboczych, 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 4.  

§ 9 

Nauczyciel przedmiotu opracowuje zakres i sposoby dostosowania programu wychowania 

przedszkolnego lub wymagań edukacyjnych względem ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną - załącznik 5; 

§ 10 

Rodzic zapoznaje się z IPET, wyraża zgodę na proponowane formy i sposoby pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej i potwierdza to własnoręcznym podpisem.  

§ 11 

1. Co najmniej dwa razy w roku, tj. po zakończeniu 1 i 2 trymestru, zespół ds. pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dokonuje wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia wraz z oceną 

efektywności udzielanej pomocy i ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET.  

2. Informację na temat terminu spotkania wychowawca przekazuje nauczycielom oraz rodzicom, z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za pomocą dziennika elektronicznego lub na piśmie).  

§ 12 

Dokumentacja prowadzona przez wychowawcę klasy przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia.  

§ 13 

Rodzic ucznia każdorazowo otrzymuje kopię IPET - u oraz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 

ucznia.  

§ 14 

Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego opracowany został IPET mają obowiązek znać jego treść 

oraz stosować się do zaleceń w nim zawartych.  

 

ROZDZIAŁ V  

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów posiadających opinię PPP 

  

§ 1 

Rodzic/opiekun prawny dostarcza do sekretariatu opinię PPP – dokument zostaje zarejestrowany 

w korespondencji i Rejestrze Dokumentacji Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.  

 



 

§ 2 

Sekretarz szkoły informuje wychowawcę i dyrektora szkoły o zarejestrowanej opinii, oryginał opinii 

przekazuje pedagogowi szkolnemu, który umieszcza dokument w indywidualnej teczce ucznia.  

§ 3 

Pedagog szkolny, do 3 dni roboczych, przekazuje kopię opinii oraz informację na temat zawartych w opinii 

sposobach i formach udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej wychowawcy – odbiór 

dokumentów wychowawca potwierdza własnoręcznym podpisem.  

§ 4 

Wychowawca klasy: 

1. Niezwłocznie zapoznaje nauczycieli pracujących z uczniem z treścią opinii. Prowadzi również 

obserwacje dzieci pod kątem ich sytuacji społecznej i rodzinnej - załącznik 6.  

2. W porozumieniu z nauczycielami, specjalistami i rodzicami, ustala formy i sposoby udzielanej 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej w indywidualnym planie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej – załącznik 7.  

§ 5 

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję, co do proponowanych form i sposobów udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin;  

§ 6 

Wychowawca klasy niezwłocznie informuje rodziców ucznia o zatwierdzonych przez dyrektora formach 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane.  

§ 7 

Po wyrażeniu zgody przez rodzica, uczeń objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną we 

wskazanych formach.  

§ 8 

Wychowawca klasy: 

1. Po rozpoznaniu potrzeb uczniów w swojej klasie tworzy wykaz wszystkich uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, informacje zamieszcza w teczce wychowawcy oraz przekazuje do 

pedagoga - załącznik 8. 

2. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami dwa razy w roku (styczeń i czerwiec) dokonuje oceny 

efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i formułuje wnioski dotyczące 

dalszych działań – załącznik 9.   

§ 9 

Dokumentacja prowadzona przez wychowawcę klasy i przechowywana w indywidualnej teczce ucznia 

u wychowawcy.  

 

ROZDZIAŁ VI  

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów nieposiadających opinii i orzeczenia 

 

§ 1 

Uczeń może zostać objęty pomocą psychologiczno – pedagogiczną na wniosek wychowawcy, nauczyciela, 

specjalisty lub rodzica ucznia – załącznik 10.  

§ 2 

Wychowawca klasy: 

1. W porozumieniu z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ustala formy i sposoby udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej i przygotowuje stosowną dokumentację.  



 

2. Informuje innych nauczycieli i specjalistów o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną.  

§ 3 

Dyrektor szkoły podejmuje decyzję, co do proponowanych form i sposobów udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin. 

§ 4 

Wychowawca klasy niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia o zatwierdzonych przez dyrektora 

formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy pomocy będą realizowane.  

§ 5 

Po wyrażeniu zgody przez rodzica, uczeń objęty jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną.  

§ 6 

Wychowawca wspólnie z nauczycielami i specjalistami dwa razy w roku (styczeń i czerwiec) dokonuje 

oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i formułuje wnioski dotyczące 

dalszych działań.  

§ 7 

W sytuacji, kiedy udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest nieefektywna rodzice ucznia mogą 

wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie badań i wskazanie sposobu rozwiązania 

problemu ucznia – załącznik 11.  

§ 8 

Dokumentacja prowadzona jest przez wychowawcę klasy i przechowywana w indywidualnej teczce 

ucznia, w teczce wychowawcy.  

 

ROZDZIAŁ VII  

Dokumentowanie organizacji i działań w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

 

§ 1 

W celu dokumentowania organizacji i działań wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

prowadzi się następującą dokumentację:  

1) dzienniki zajęć specjalistycznych;  

2) dzienniki zajęć pozalekcyjnych;  

3) dzienniki zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;  

4) dziennik pedagoga;  

5) dodatkową dokumentację stanowi IPET oraz IPPP.  

§ 2 

Do dzienników zajęć, w których odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach wpisuje się także:  

1) nazwiska i imiona uczniów w porządku alfabetycznym oraz oddział, do którego uczęszczają;  

2) adresy poczty elektronicznej rodziców oraz numery telefonów, jeżeli je posiadają;  

3) indywidualny program pracy z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy;  

4) tygodniowy plan zajęć;  

5) daty, czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć;  

6) ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem;  

7) odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach.  

§ 3 

Szkoła gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego ucznia objętego pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną dokumentacje badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez 

pedagoga, logopedę, doradcę zawodowego, a także inną dokumentację związana z udzielaniem pomocy.  



 

§ 4 

Nauczyciele przedmiotu wypełniają kartę informacyjną – załącznik 10 – na temat ustalonych form 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, których uczą i przechowują w swojej dokumentacji.  

 

ROZDZIAŁ VIII  

Postanowienia końcowe  

§ 1 

Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wspierania rozwoju każdego ucznia, do zespołowego 

współdziałania na rzecz ucznia i wzajemnej pomocy w realizacji zadań związanych z organizacją  

i świadczeniem wspierania psychologiczno – pedagogicznego.  

§ 2 

Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej są zobowiązani do włączania rodziców 

w proces wspierania ucznia.  

§ 3 

Wsparcie merytoryczne nauczycielom w realizacji zadań udzielają: dyrektor, specjaliści zatrudnieni 

w szkole oraz pracownicy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kartuzach.  

§ 4 

Szkolny system udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w chodzi w życie 01 września 2020 r.   

  

    

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:  

Załącznik 1 – Zawiadomienie rodziców o spotkaniu zespołu; 

Załącznik 2 – Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia (WOFU); 

Załącznik 3 – Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET);  

Załącznik 4 – Informacja dla rodziców dotycząca przydzielonych zajęć specjalistycznych;  

Załącznik 5 - Zakres i sposoby dostosowania programu wychowania przedszkolnego lub wymagań 

edukacyjnych; 

Załącznik 6 – Dane statystyczne dotyczące sytuacji społecznej i rodzinnej uczniów; 

Załącznik 7 - Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

Załącznik 8 - Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną przez wychowawcę; 

Załącznik 9 – Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

Załącznik 10 – Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną;  

Załącznik 11 – wniosek do PPP o przeprowadzenie badań Do Pobrania – Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna (pppkartuzy.pl) 

 

  

  

http://pppkartuzy.pl/do-pobrania/
http://pppkartuzy.pl/do-pobrania/


 

Załącznik 1 

Kiełpino, ……………  

  

 

 Szanowni Państwo  

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

       

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego w Kiełpinie zaprasza w dniu 

…………….. o godz. ……. na posiedzenie zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, 

na którym rozpatrywane będą potrzeby córki/syna  ………………………………………………………………………, 

uczennicy/ucznia klasy ……….  

Posiedzenie zespołu odbędzie się  w sali nr …...  

                                                                                                                                 Z poważaniem 

  

   ……………………………………………….. 
   podpis i pieczątka dyrektora szkoły  

    

…………………………………………………….. 
Data, czytelny podpis rodziców   

  

  

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 nr 228, poz. 1578).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 2 

 

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA 
 

…………………………………..……………………………….. 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

 

Podsumowanie oceny funkcjonowania ucznia na podstawie diagnoz cząstkowych 

Opis funkcjonowania w danym obszarze Potrzeby wynikające 
z diagnozy dziecka w danym 

obszarze 
Mocne strony  Słabe strony 

OGÓLNA SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA (MOTORYKA DUŻA) 

   

Sprawność rąk (motoryka mała) 

 

 

  

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga) i integracja sensoryczna 

 

 

  

Komunikowanie się oraz artykulacja 

 

 

  

Strefa poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowanych treści programowych, 

osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie) 

 

 

  

Sfera emocjonalno-motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności itp.) 

 

 

  

Strefa społeczna (kompetencje społeczne, relacje rówieśnikami, z dorosłymi itp.) 

 

 

  

Samodzielność 

 

 

  

Szczególne uzdolnienia 1 

 

 

 

Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki) 2 

 

 

 

Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania dziecka 

 

 

  

 

Podpisy członków zespołu 

 

 

 

                                                
1 Bez podziału na mocne i słabe strony 
2 Bez podziału na mocne i słabe strony 



 

 

Terminy spotkań Zespołu, który co najmniej 2 razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej dziecku oraz w miarę potrzeb programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). 
 

TERMINY ZMIANY W FUNKCJONOWANIU DZIECKA SUGESTIE DO MODYFIKACJI IPET-u 

Styczeń 

20…… 

  

Czerwiec 

20…. 

  

Styczeń 

20…… 

  

Czerwiec 

20… 

  

Styczeń 

20…… 

  

Czerwiec 

20…. 

  

Styczeń 

20…… 

  

Czerwiec 

20…. 

  

Styczeń 

20…… 

  

Czerwiec 

20…. 

  

 
Podpisy 

członków 
zespołu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 3 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET) 

 
Nazwisko i imię ucznia  Data urodzenia  

Nr orzeczenia   Data wystawienia  

Wychowawca /Koordynator 

zespołu 

 Klasa/grupa  

Podstawa opracowania IPET Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia 

specjalnego ze względu na  

 

Czas realizacji programu Do ukończenia szkoły podstawowej 

 
Zalecenia zawarte w orzeczeniu: 

−  

Konieczne jest: 

−  

CELE EDUKACYJNE 

Ogólne: 

 . 

 . 

 . 

Szczegółowe: 

 . 

 . 

 . 

CELE TERAPUTYCZNE 

Ogólne: 

 . 

 . 

 . 

Szczegółowe: 

 . 

 . 

 .     

 

 ZAKRES DOSTOSOWAŃ 

Warunki zewnętrzne  
(w tym stanowisko 
pracy) 

 

Organizacja pracy na 
zajęciach 

 

Egzekwowanie wiedzy 
 

 

Motywowanie i 
ocenianie 

 

Sprzęt specjalistyczny 
i środki dydaktyczne 
 

 



 

ZAKRES DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE REWALIDACYJNYM 

Rewalidacja indywidualna- 
nauczyciel specjalista 

 

Zajęcia logopedyczne - logopeda 
 

 

Wychowawca podczas 
obowiązkowych zajęć  
(przedszkole i klasy 1-3) 

 

Rozwijanie percepcji i czynności 
poznawczych 

 

Rozwijanie motoryki małej i dużej 
 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE RESOCJALIZACYJNYM 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE SOCJOTERAPEUTYCZNYM 

 
 

DZIAŁANIA O INNYM CHARAKTERZE 

Zajęcia o charakterze 
terapeutycznym (psycholog lub 
specjalista z odpowiednim 
przygotowaniem) 

 

FORMY I METODY PRACY 

Rodzaj zajęć podczas zajęć obowiązkowych, podczas zajęć dodatkowych 

Formy pracy:   indywidualna, w małej grupie, w grupie  

Metody pracy:  
 
 

 trening umiejętności społecznych,  
 model TEACCH – E. Shopler,  
 metoda behawioralna,  
 metoda Montessori,  
 integracja sensoryczna,  
 metoda Knilla,  
 Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,  
 stymulacja polisensoryczna,  
 metoda praktycznego działania,  
 metoda obserwacji, pokaz,  
 metoda zadań stawianych do wykonania,  
 metoda wpływu osobistego.  

Współpraca z 
rodzicami  

 

Działania wspierające rodziców:  

• Porady i wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem, informowanie o postępach 
 i trudnościach dziecka, wymiana informacji.  

• Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań  

• Zapoznanie rodziców z podstawą programową i stosowanymi metodami pracy 
 z dzieckiem.  

• Włącznie ich do stosowania komunikacji alternatywnej.  

• Wspólne opracowanie systemu nagradzania dziecka.  

• Współpraca z instytucjami  

Ocena 
efektywności 
pomocy 
udzielanej 
uczniowi  

Obszar ewaluacji: ewaluacja wyniku, (które cele zostały osiągnięte?)  
Opis (z podaniem przyczyn w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały zrealizowane): 
Bieżąca analiza realizacji założonych celów.  
Obszar ewaluacji: ewaluacja procesu, (w jaki sposób zadania zostały zrealizowane?):  
Opis 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik 4 

                  Kiełpino, ……………………... 
 
 
 

Państwo  
……………………………………. 

 

Działając na podstawie § 23 ust. 1 i 2 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. poz. 1591 oraz z 2019 r. poz. 323) ustalam dla 

Państwa dziecka ………………………………………………….……… z klasy ……………. następujące formy i sposoby 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym ………………: …………………… 

Zajęcia będą odbywały się zgodnie z poniższym planem. 

Lp. Rodzaj zajęć Dzień tygodnia Godzina od-do 

1.     

                                   

  

 (pieczątka i podpis dyrektora) 

 

Wyrażam zgodę na realizację w/w zajęć  

……………………………………………………………….. 

Czytelny podpis rodziców/ opiekunów prawnych   

  

 

USTALENIA DYREKTORA DOTYCZĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

Forma  Okres udzielania 
pomocy 

Sposób /wymiar godzin 

1. Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

Rok szkolny Indywidualne i grupowe (2–3 dzieci)  

1 godzina w miesiącu 

2. Zajęcia o charakterze 
terapeutycznym 

Rok szkolny  

3. Terapia pedagogiczna   

4. Zajęcia logopedyczne Rok szkolny Indywidualne- 1 godzina w miesiącu. 

5. Zajęcia rewalidacyjne Rok szkolny Indywidualne- 2 godziny w tygodniu. 

6. Zajęcia wyrównawcze   

7. Porady i konsultacje dla 
rodziców.  

Rok szkolny Spotkania indywidualne - 30 minut w miesiącu. 

Czytelne podpisy uczestników 

zespołu 

 

Podpis Dyrektora 

 

 



 

Załącznik 5  

ZAKRES I SPOSOBY DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  

LUB PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO*   

 

Z PRZEDMIOTU: ………………………………………………………………………………… 
(wpisujemy przedmiot) 

 

UCZNIOWI KL.: ………………………………………………………………………………………………… 
                                                      (wpisujemy klasę oraz nazwisko i imię ucznia) 

 
ZAKRES - co wymaga dostosowania 

Dostosowanie programu wychowania przeszklonego* 

(adekwatnie do potrzeb i możliwości we wskazanych obszarach) 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych - wynikających 

z podstawy programowej i realizowanego programu 

(niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych) 

SPOSÓB - jak dostosujemy? 

▪ Dostosowanie warunków edukacyjnych (wymienić 

stosowane metody pracy z dzieckiem/uczniem) 

▪ Dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych ucznia 

 

 

 

Nauczyciel powinien tak dobierać zadania, aby nie przerastały one możliwości dziecka -nie uniemożliwiały 
osiągnięcia sukcesu, ale także nie powodowały obniżania motywacji do radzenia sobie z wyzwaniami  z powodu 
nadmiernej łatwości. 

 
……………………….…………………………………… 

         Podpis nauczyciela przedmiotu 

 

 

Załącznik 6  

DANE STATYSTYCZNE 
DOTYCZĄCE SYTUACJI SPOŁECZNEJ I RODZINNEJ UCZNIÓW 

 

Lp. Obszar rozpoznania potrzeb wychowawczo-opiekuńczych Liczba 

uczniów 

1.  Z orzeczeniem PPP  

2.  Z opinią PPP  

3.  Powtarzających klasę  

4.  Objętych pomocą zespołu ds. pomocy pp  

5.  Objętych pomocą GOPS  

6.  Sieroty lub półsieroty  

7.  Nauczanie indywidualne  

8.  Zagrożonych patologią społeczną  

9.  Dojeżdżających  

10.  Korzystających z bezpłatnych obiadów (od sponsorów)  

11.  Zapisanych do świetlicy szkolnej  

 



 

Załącznik 7 

 

FORMY I OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY  

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

 

 

UCZNIOWI KL.: ………………………………………………………………………………………………… 
                                   (wpisujemy klasę oraz nazwisko i imię ucznia) 

 

Lp. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi Okres i wymiar 

godzin 

1.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia (Wskazać jakie) 

 

 

2.  Zajęcia rozwijające umiejętności ucznia się* 

 

 

3.  Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (Wskazać jakie) 

 

 

4.  Zajęcia specjalistyczne (Wskazać jakie) 

▪ Korekcyjno-kompensacyjne 

▪ Logopedyczne 

▪ Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

▪ Terapia pedagogiczna 

▪ Inne o charakterze terapeutycznym 

 

5.  Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu*  

6.  Porady i konsultacje  

7.  Warsztaty *  

8.  Inne   

* nie dotyczy dziecka w wieku przedszkolnym 

 

 

 

 

Załącznik 8  

WYKAZ UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ 

20……/20…… 

 

Lp. Nazwisko i imię Nr orzeczenia/opinii 

PPP/ 

bez opinii, orzeczenia 

Formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

  



 

Załącznik 9 

OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

UDZIELANEJ UCZNIOWI 

 
 

UCZEŃ KL.: ………………………………………………………………………………………………… 
                                         (wpisujemy klasę oraz nazwisko i imię ucznia) 

 

FORMA POMOCY/ PRZEDMIOT: ………………………………………………………………… 

                                                                                 
OCENA EFEKTYWNOSCI POMOCY PP 

(efektywności realizowanych zajęć) 

WNIOSKI I ZALECENIA 

dotyczące dalszej pracy z uczniem 

Uwagi 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
……………………………………………………………………………………. 

      Data i podpis nauczyciela prowadzącego zajęcia 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 10 

 

.....................................................             
(imię i nazwisko wnioskodawcy)                                          (miejscowość, data) 

 

.....................................................      
(adres i nr telefonu)         

 

 

 

Dyrektor  

Szkoły Podstawowej w Kiełpinie 

 

  

  

W N I O S E K  

o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną   

  

1. Imię i nazwisko dziecka ...................................................................................  

2. Data i miejsce urodzenia .................................................................................  

3. Miejsce zamieszkania ......................................................................................  

4. Klasa ............................................  

5. Imię i nazwisko wnioskodawcy …………………………………………………………………  

6. Proszę o objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną w formie*:  

• zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,  

• zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, psychoterapeutycznych, 

socjoterapeutycznych, gimnastyki korekcyjnej, logopedycznych, innych o charakterze 

terapeutycznym  

• inne ……………………………………………………………………………………………  

7. Uzasadnienie wniosku  

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

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

  

  

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

miejscowość i data                                                                   podpis wnioskodawcy  

  

  

 


