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Podstawa prawna:  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)  

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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. z 2017 r. 

poz. 1578) 

 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U.  

z 2017 r. poz. 1646)   

• Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 

(Dz.U. z 2020r. poz. 410, z póź. zm.)  

 

 

Procedura została opracowana w celu: 

 
• doprecyzowania zakresu zadań dyrektora, nauczycieli i specjalistów zatrudnionych 

w szkole, związanych z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla ucznia z opinią, orzeczeniem, bez opinii, 

• usprawnienia współpracy między nauczycielami i specjalistami organizującymi pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

• ujednolicenia sposobu współdziałania nauczycieli, rodziców i specjalistów. 

 

 

Tryb dokonywania zmian w procedurze:  

 
Zmiany w procedurze może dokonać Dyrektor Szkoły z własnej inicjatywy, w porozumieniu  

z  Radą Pedagogiczną lub z  Radą Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne  

z prawem. 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1591-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-rodzajow-tej-dokumentacji-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1646-14563.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-rodzajow-tej-dokumentacji-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1646-14563.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-rodzajow-tej-dokumentacji-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1646-14563.html
https://www.portaloswiatowy.pl/dokumentacja-szkolna/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-25-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-sposobu-prowadzenia-przez-publiczne-przedszkola-szkoly-i-placowki-dokumentacji-przebiegu-nauczania-dzialalnosci-wychowawczej-i-opiekunczej-oraz-rodzajow-tej-dokumentacji-dz.u.-z-2017-r.-poz.-1646-14563.html


Szkoła Podstawowa Nr 1 w Imielinie 

 

 

Edycja: 3 września 2020r. 
 

POROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

§ 1 

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w Szkole Podstawowej Nr 1 w Imielinie, zwanej dalej 

„szkołą” planuje i organizuje dyrektor. 

2. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynika: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania, emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych, traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych; 

12) z trudności adaptacyjnych (różnice kulturowe, zmiana środowiska edukacyjnego) 

3. W szkole pomocą psychologiczno- pedagogiczną objęty jest uczeń posiadający: 

1) opinię Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu (specyficzne trudności  

w uczeniu się, szczególne uzdolnienia, objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną) 

2) opinię  Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu- zindywidualizowana 

ścieżka kształcenia 

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Bieruniu  

4) orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Bieruniu. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna organizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami ucznia; 

2) Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Bieruniu. 

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodzica ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) wychowawcy. 
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7. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

nauczycieli  z uczniem poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie  

z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bieruniu, a także w formie porad 

i konsultacji dla ucznia, rodzica, nauczyciela. 

8.  Zadania nauczycieli, specjalistów, pedagoga i psychologa, dyrektora oraz opis zajęć 

zawiera Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591) (zał. Nr 1)  

§ 2 

1. W szkole prowadzone są następujące formy pomocy: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia uczniów; 

2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; 

3) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze; 

4) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające 

kompetencje emocjonalno- społeczne, inne o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów. 

2) W/w formy pomocy prowadzone są przez nauczycieli oraz specjalistów posiadających 

odpowiednie kwalifikacje do rodzajów zajęć. 

3) Godzina zajęć trwa 45 minut.  

§ 3 

1. Obieg dokumentów i główne założenia organizacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla uczniów: 

1) Rodzic dostarcza oryginał orzeczenia i opinii do sekretariatu szkoły gdzie 

dokumenty zaopatrzone są datą wpływu.  

2) Sekretarz szkoły przekazuje dokumenty pedagogowi, który rejestruje je w spisie 

spraw. 

3)  Pedagog niezwłocznie informuje dyrektora i wychowawcę o wpłynięciu 

dokumentów. 

4) Wychowawca wszczyna procedurę i we współpracy z pedagogiem zakłada 

Indywidualną Teczkę Ucznia. 

5) Wychowawca zapoznaje zespół nauczycieli oddziału z zaleceniami poradni. 

6) Dyrektor Szkoły w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia dokumentu, informuje 

rodziców o wszczęciu procedury udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej dla ucznia. 
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