
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  
nr 6/2017  dnia 18 października 2017 

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA I WDRAŻANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ  W SZKOLE PODSTAWOWEJ  NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. 

Podstawa prawna: 
Na podstawie  Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59), 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. 2017. 1591) wdraża się się niniejszą procedurę regulującą 
organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Wodzisławiu Śl. 
 

I. ZAŁOŻENIA  OGÓLNE:  
 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu i 
zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania 
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym., wynikających w 
szczególności:  
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania lub 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 lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 
2. Nauczyciele rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i 
uzdolnienia.  
 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, który  w ramach  jej 
organizacji wyznaczył  szkolnego pedagoga jako koordynatora owej pomocy. 

 
4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom: 1) nauczyciele, 2) 

wychowawcy oddziału 3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, 
terapeuci pedagogiczni) i inni specjaliści zatrudnieni w szkole. 
  



 
II. PROCES URUCHOMIENIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ.  

 
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
odpowiednio nauczyciel, wychowawca, specjalista niezwłocznie udzielają mu tej pomocy 
w trakcie bieżącej pracy z uczniem i powiadamiają o tym wychowawcę, dyrektora szkoły i 
wszystkich pozostałych nauczycieli uczących danego ucznia. 
 

2. Wychowawca klasy  informuje innych nauczycieli , specjalistów o potrzebie objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, 
jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup 
wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-
pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 
 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy: 
1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora  szkoły; 
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z 
uczniem; 
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 
6) poradni; 
7) asystenta edukacji romskiej; 
8) pomocy nauczyciela; 
9) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy,  
10) pracownika socjalnego; 
11) asystenta rodziny; 
12) kuratora sądowego; 
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży. 
 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna uruchamiana jest w momencie: 
1) Dostarczenia przez rodzica ucznia do sekretariatu szkoły opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.  
2) Dostarczenia przez rodzica ucznia do sekretariatu szkoły orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 
3) Wniosku  jednej z osób  wymienionej w pkt.2 

 
5. Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie i w gabinecie pedagoga szkolnego. 
6. Opinia lub orzeczenie, o którym mowa w ust.3 pkt. 1) i 2)  powinny zostać dostarczone do 
szkoły w jak najszybszym terminie. W sekretariacie opinia lub orzeczenie  zostaje 
zaopatrzona pieczęcią z datą wpływu.  Kopia opinii lub orzeczenia przekazywana jest 
niezwłocznie przez sekretarza szkoły pedagogowi szkolnemu oraz wychowawcy klasy. 
 
 



III. PROCES WDRAŻANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE  
 

1. Wychowawca, pedagog planują i koordynują formy udzielania pomocy, okres ich 
udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.  

2.  Następnie dyrektor akceptuje lub weryfikuje owe ustalenia i niezwłocznie zawiadamia  
pisemnie rodziców  w wybranej przez siebie formie (list, e-mail) o przygotowanej przez 
szkołę ofercie pomocy.  

3. Rodzic  zapoznaje się z ofertą pomocy, wyraża zgodę na wszystkie lub wybrane formy, 
bądź odmawia takiej zgody.   

4. Czas między złożeniem wniosku o pomoc psychologiczno-pedagogiczną lub datą wpływu 
opinii bądź  orzeczenia, a jej uruchomieniem, nie powinien przekroczyć 10 dni roboczych.  

5. Czas od zawiadomienia rodzica o przygotowanej dla jego dziecka ofercie pomocy, a 
podpisaniem  zgody (bądź nie) przez rodzica, nie powinien być dłuższy, niż 5 dni 
roboczych. O termin ten zabiega wychowawca.  

6. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,  
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym;  

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
7) warsztatów 
8) porad i konsultacji 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom  i nauczycielom może być udzielana w 
formie:  

1) porad,  
2) konsultacji,  
3) warsztatów,  
4) szkoleń, 
5) zajęć instruktażowych do pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 

domu. 
8. Wychowawca zapoznaje z opinią lub orzeczeniem  dziecka pozostałych nauczycieli 
uczących w oddziale, do którego uczęszcza uczeń  w terminie 10 dni roboczych od daty 
wpływu opinii lub orzeczenia. 
9.  Pedagog udziela  pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań edukacyjnych zgodnie 
z wymogami opinii lub orzeczenia.   
10. Nauczyciele  i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w 
formach, o których mowa w pkt.  6  ceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują 
wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 
11. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 10, wynika, że mimo udzielanej 
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa 
funkcjonowania ucznia w  szkole, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia, występuje do 
publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu 
rozwiązania problemu ucznia. 



12.  Rodzica zobowiązuje się  do kontaktowania się i współpracy z osobami udzielającymi 
dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dowiadywania się o jej przebiegu, efektach i 
możliwości włączania się rodzica w tę pomoc. 
 
IV. REZYGNACJA, ZAWIESZENIE LUB ZAKOŃCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ  
 

1. Jeśli uczeń chce zrezygnować z choćby jednej z wybranych i zaakceptowanych przez 
jego rodzica form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z której już korzysta, 
powinien przynieść od rodzica pisemną rezygnację opatrzoną datą rezygnacji lub 
zawieszenia zajęć ( termin od-do), krótkim uzasadnieniem i wyraźnym podpisem 
rodzica.  

2. Rodzic  taką deklarację z krótkim uzasadnieniem  może złożyć również osobiście w 
szkole lub mailowo. 
 

V. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INNYMI PODMIOTAMI W UDZIELANIU POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 
 

1. Szkoła udzielając uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracuje z  
1) rodzicami,  
2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  
3) opieką społeczną-asystent  rodziny,  
4) kuratorem sądowym,  
5) powiatowym centrum pomocy rodzinie.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data zgłoszenia: ……………………………… 

 

             Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 2  
w Wodzisławiu Śląskim. 

 

WNIOSEK  

O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ  

UCZNIA/ UCZENNICY ……………………………………… KLASA…… 

1. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną (należy właściwą przyczynę 

zaznaczyć): 

1)  Niepełnosprawność 

2) Niedostosowanie społeczne 

3) Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

4) Zaburzenia zachowania i emocji 

5) Szczególne uzdolnienia; 

6)  Specyficzne trudności w uczeniu się; 

7) Deficyty kompetencji i zaburzeń sprawności językowych 

8) Choroba przewlekła; 

9) Sytuacja kryzysowa lub traumatyczna; 

10) Niepowodzenia edukacyjne; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;  

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

edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

2. Zgłaszający/ imię i nazwisko: 

a) Rodzic …………………………………………………………………………………… 

b) Uczeń ……………………………………………………………………………………. 

c) Dyrektor ………………………………………………………………………………… 

d) Nauczyciel/ wychowawca ………………………………………………………………. 

e) Pielęgniarka środowiska nauczania lub higienistka ……………………………………. 

f) Poradnia ………………………………………………………………………………… 

g) Asystent edukacji romskiej ……………………………………………………………... 

h) Pomoc nauczyciela ……………………………………………………………………… 

i) Asystent nauczyciela ……………………………………………………………………. 

j) Pracownik socjalny ……………………………………………………………………… 

k) Asystent rodzinny ……………………………………………………………………….. 

l) Kurator sądowy………………………………………………………………………….. 

m) Organizacja pozarządowa /instytucja/ podmiot działający na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży …………………………………………………………………………… 

 

          ……………………………. 

                        Podpis  



 


