
SYSTEM UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM.UNICEF W KOSZALINIE 

 
1. Podstawy prawne: 
1. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2017 roku 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) 
2. Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 roku w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (klasy 
gimnazjalne, Dz. U. z 2015, poz. 1113) 
3. Rozporządzenie MEN z 28 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie 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) 
 

2. Pomoc psychologiczno pedagogiczna w szkole jest udzielana uczniom, nauczycielom 
i rodzicom. 

 
3. Każdy uczeo ma prawo do otrzymania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w szkole, udział ucznia w planowanych formach pomocy jest dobrowolny, jednak 
rezygnacja z proponowanych zajęd musi byd przedstawiona w formie pisemnej przez 
rodzica/opiekuna prawnego. 

 
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na: 

 rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, 

 rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 

 rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 
ucznia, 

 rozpoznawaniu przyczyn trudności uczniów w opanowaniu umiejętności  
i wiadomości, 

 stwarzaniu warunków do pełnego i aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu 
szkoły i środowiska społecznego, 

 rozpoznawaniu i wspieraniu uczniów z wybitnymi uzdolnieniami, 

 opracowywaniu i wdrażaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-
Terapeutycznych dla uczniów z niepełnosprawnością i orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego, 

 wspieraniu uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 
planowaniu kariery zawodowej, 

 wspieraniu nauczycieli i uczniów w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów 
oraz w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, 

 rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców. 
 

5. O udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskowad: 

 Uczeo 

 Rodzice/opiekunowie prawni 

 Wychowawcy 

 Nauczyciele 



 Specjaliści zatrudnieni w szkole 

 Instytucje (poradnia, sąd itp.) 

 Asystent rodziny, pracownik socjalny 

 Kurator 

 Dyrektor szkoły 
(wnioski ustane przekazuje się wychowawcy klasy, natomiast wnioski z instytucji powinny 
mied formę pisemną) 
 

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest uczniom podczas bieżącej 
pracy edukacyjno – wychowawczej z uczniami. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor, ustala także wymiar 
godzin poszczególnych form pomocy i zajęd przydzielonych konkretnym uczniom. 

 Wicedyrektor nadzoruje obieg dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno 
– pedagogiczną oraz dokumentacji związanej z orzecznictwem poradni, a także 
kontroluje realizację wydanych przez poradnię zaleceo, dwukrotnie w ciągu roku 
szkolnego dokonuje oceny realizacji zadao z zakresu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej w szkole. 

 Pedagodzy szkolni sprawują bezpośredni nadzór nad udzielaniem pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole, pełnią funkcję koordynatorów 
sformalizowanych form pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla wszystkich 
uczniów objętych tymi działaniami, wspierają wychowawców i nauczycieli  
w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom. 

 Wychowawcy klas pełnią funkcję koordynatorów w zakresie organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w swojej klasie, w porozumieniu z pedagogiem 
szkolnym planują i koordynują udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej 
uczniom swojej klasy, ustalają formy pomocy oraz ich wymiar i zakres, następnie 
razem z pedagogiem przedstawiają tę propozycję dyrektorowi szkoły. 
Wychowawca informuje o potrzebie udzielenia pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej innych nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami objętymi 
pomocą w swojej klasie, w trakcie bieżącej pracy z uczniami współpracuje  
z nauczycielami, specjalistami i rodzicami. 

 Nauczyciele oraz specjaliści zatrudnieni w szkole udzielają pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniami w ramach 
zintegrowanych działao oraz zgodnie z dostosowaniem wymagao  
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów 

 
7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom: 
wszyscy nauczyciele w trakcie bieżącej pracy uczniem, wychowawcy, specjaliści 
zatrudnieni w szkole (pedagodzy, logopeda, asystent nauczyciela, specjalista terapii 
pedagogicznej, oligofrenopedagog, socjoterapeuta) oraz wszyscy pracownicy szkoły  
w zintegrowanych oddziaływaniach wobec uczniów objętych pomocą. 
 

8. Zadania nauczycieli: 

 Dostosowanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

 Rozpoznawanie sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznych metod 
nauczania. 

 Indywidualizacja na zajęciach programowych i dodatkowych. 

 Dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 



 Określenie mocnych stron, indywidualnych możliwości i uzdolnieo ucznia. 

 Rozpoznawanie przyczyn trudności i niepowodzeo ucznia, stosowanie 
oddziaływao i metod niwelujących te trudności. 

 Udział w spotkaniach zespołów wychowawczych i zespołów wspierających. 
 

9. Zadania wychowawców j.w. oraz: 

 Po stwierdzeniu, że uczeo potrzebuje pomocy p-p wszczęcie postępowania 
(wnioskowanie o uruchomienie pomocy psychologiczno - pedagogicznej). 

 Rozpoznawanie środowiska rodzinnego i społecznego ucznia. 

 Pisemne informowanie rodziców o formach pomocy proponowanych dla ucznia, 
zawiadamianie o posiedzeniach zespołu nauczycieli pracujących z uczniem,  
w przypadku uczniów posiadających IPET o spotkaniach zespołu wspierającego 
(przynajmniej dwa razy w roku szkolnym). 

 Monitorowanie pomocy udzielanej uczniom i postępów uczniów. 

 Współdziałanie z pedagogiem w celu ustalenia form pomocy proponowanej dla 
poszczególnych uczniów i wnioskowanie do dyrektora szkoły o uruchomienie tych 
form (zakres-ilośd godzin itp.). 

 
10. Zadania pedagogów szkolnych: 

 Świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem. 

 Diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów. 

 Diagnozowanie przyczyn trudności i niepowodzeo szkolnych uczniów. 

 Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole. 

 Podejmowanie zadao z zakresu profilaktyki uzależnieo i współpraca  
z wychowawcami w tym zakresie. 

 Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej uczniom. 

 Pomoc nauczycielom i rodzicom w rozpoznawaniu indywidualnych uzdolnieo  
i trudności uczniów. 

 Koordynowanie pracą zespołów wspierających powołanych dla uczniów  
z niepełnosprawnością (IPET). 

 Wspomaganie wychowawców i nauczycieli w opracowaniu Indywidualnych 
programów edukacyjno-terapeutycznych. 

 Nadzór i pomoc w opracowywaniu opinii o uczniach (na prośbę rodziców, sądu, 
poradni, itp.). 

 Prowadzenie dokumentacji zgodnie przepisami. 
 

11. Podstawą do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom jest 
diagnoza. 

 W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności  
i o potrzebie kształcenia specjalnego podstawą diagnozy jest opracowanie 
Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

 W przypadku uczniów posiadających opinię z poradni lub nieposiadających opinii, 
ale wskazanych do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 
wnikliwa obserwacja ucznia pod kątem indywidualnych potrzeb i możliwości, 
trudności oraz uzdolnieo, również rozpoznanie środowiska rodzinnego  
i społecznego ucznia oraz ograniczeo lub zasobów z tego wynikających. 



12. Formy udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole: 
 

Lp. Forma Opis 

1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze Zajęcia organizowane dla uczniów osiągających 
niezadowalające wyniki z języka polskiego lub 
matematyki. Zajęcia umożliwiają uzyskanie 
dodatkowych wyjaśnieo, pomoc w rozumieniu 
treści sprawiających trudności oraz możliwośd 
wyrównania umiejętności. Liczba uczniów 
grupie – 8 osób. 

2. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Organizowane dla uczniów posiadających takie 
zalecenie w opinii z poradni, uczniów ze 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się lub 
mających trudności w koncentracji uwagi. 
(grupy do 5 osób). 

3. Zajęcia logopedyczne Organizowane dla uczniów posiadających 
zalecenie terapii logopedycznej w opinii  
z poradni lub wykazujących określone 
trudności w posługiwaniu się mową.  

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia Koła zainteresowao ora inne formy rozwijające 
uzdolnienia. 

5. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się W ramach pracy wychowawczej uczniami oraz 
na innych przedmiotach, zgodnie z realizacją 
zadao SUS, dla całych grup klasowych . 

6. Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-
emocjonalne, w tym umiejętności 
komunikacyjne 

Dla uczniów wykazujących trudności  
w funkcjonowaniu w grupie klasowej,  
z trudnościami w porozumiewaniu się  
i rozumieniu sytuacji społecznych. 

7. Zajęcia zawodoznawcze Organizowane dla klas VII i VIII SP (obecnie dla 
klasy VII) w ramach programu nauczania. Dla 
klas III G w ramach przyjętego planu (lekcja 
wychowawcza, spotkania indywidualne oraz 
warsztaty w Mobilnym Centrum Informacji 
Zawodowej. W pozostałych klasach treści te 
realizowane są w ramach realizacji programu 
nauczania. 

8. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia Organizowana dla uczniów nieposiadających 
orzeczeo o potrzebie kształcenia specjalnego, 
dla uczniów, którzy ze względu na stan zdrowia 
nie mogą funkcjonowad w oddziale klasowym  
i wymagają dostosowania procesu nauczania  
i warunków uczenia się. Decyzja jest 
podejmowana w szkole wspólnie z poradnią, 
szkoła przed wydaniem opinii przez  poradnię 
sporządza ocenę funkcjonowania ucznia  
i opisuje efekty udzielanej uczniowi pomocy, 
po otrzymaniu opinii z poradni w szkole 
ustalana jest liczba zajęd organizowanych 
indywidualnie i tych realizowanych wspólnie  



z klasą oraz okres trwania tego rodzaju 
dostosowania (najwyżej na rok szkolny). 

9. Porady i konsultacje dla uczniów W ramach pracy wszystkich nauczycieli, 
wychowawców i pedagogów. 

10. Zajęcia warsztatowe w ramach lekcji 
wychowawczych 

Zgodnie przyjętymi planami pracy na dany rok 
szkolny. 

11. Zajęcia rewalidacyjne Dla uczniów z IPET. 

12. Zajęcia socjoterapeutyczne Dla uczniów z IPET. 

13. Dostosowanie wymagao edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb i możliwości 
uczniów na wszystkich przedmiotach oraz 
metod pracy uczniem i warunków uczenia 
się, jeżeli uczeo tego potrzebuje. 

Dla wszystkich uczniów objętych pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną.  

14. Porady i konsultacje dla rodziców W ramach pracy wychowawcy i pedagogów. 

15. Szkolenia rady pedagogicznej Podnoszenie kompetencji i umiejętności 
nauczycieli w obszarze udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z 
harmonogramem pracy przyjętym na każdy rok 
szkolny 

 
13. Sposoby ewaluacji i ocena efektywności pomocy udzielanej uczniom: 

 Oceny efektywności stosowanych form pomocy dokonuje się w trakcie bieżącej 
pracy, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku na podsumowanie każdego 
półrocza. 

 Dla uczniów z IPET podstawą ewaluacji jest Wielospecjalistyczna ocena 
funkcjonowania ucznia oraz ocena efektywności dostosowania wymagao 
edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach. 

 Dla pozostałych uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną arkusz 
obserwacji/ewaluacji. 

 
14. Dokumenty obowiązujące w systemie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w szkole: 
 

Załącznik nr 1  

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny 

Załącznik nr 2 

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia 

Załącznik nr 3 

Formy, zakres pomocy udzielanej uczniowi i wymiar godzin 

Załącznik nr 3a 

Dostosowanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia 

Załącznik nr 4 

Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi w szkole i dostosowania wymagao 
Załącznik nr 5 

Arkusz obserwacji ucznia 

Załącznik nr 5a 

Arkusz ewaluacji funkcjonowania ucznia 



Załącznik nr 6 

Ocena efektywności dodatkowych zajęd specjalistycznych 

Załącznik nr 7 

Wniosek do dyrektora o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

Załącznik nr 8 

Wniosek w sprawie rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego z proponowanych form pomocy 

Załącznik nr 8a 

Decyzja dyrektora szkoły w sprawie zakooczenia udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

Załącznik nr 9  

Wniosek dyrektora szkoły do publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia 

Załącznik nr 9a 

Zgoda rodzica na wystąpienie przez szkołę  do publicznej poradni psychologiczno – 

pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania 

problemu dziecka 



DLA UCZNIÓW Z IPET: 
 

Załącznik nr 1 Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny 
Załącznik nr 2 Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia 
Załącznik nr 3 Formy, zakres pomocy udzielanej uczniowi i wymiar godzin 
Załącznik nr 3a Dostosowanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb  
i możliwości ucznia 
Załącznik nr 4 Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi w szkole i dostosowania 
wymagao 
Załącznik nr 6 Ocena efektywności dodatkowych zajęd specjalistycznych 
Załącznik nr 8 Wniosek w sprawie rezygnacji rodzica/opiekuna z proponowanych form 
pomocy 
Załącznik nr 8a Decyzja dyrektora szkoły w sprawie zakooczenia udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

 
DLA UCZNIÓW Z OPINIĄ: 

 
[Wychowawca klasy i nauczyciele po zapoznaniu się z opinią ucznia dostosowują metody 
pracy z dzieckiem na swoim przedmiocie.] 
 
Załącznik nr 5 Arkusz obserwacji ucznia 
Załącznik nr 3 Formy, zakres pomocy udzielanej uczniowi i wymiar godzin 
Załącznik nr 3a Dostosowanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb  
i możliwości ucznia 
Załącznik nr 5a Arkusz ewaluacji funkcjonowania ucznia 

Załącznik nr 8 Wniosek w sprawie rezygnacji rodzica/opiekuna z proponowanych form 
pomocy 
Załącznik nr 8a Decyzja dyrektora szkoły w sprawie zakooczenia udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

 
DLA UCZNIÓW Z TRUDNOŚCIAMI BEZ SPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY: 

 
Załącznik nr 7 Wniosek do dyrektora o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną 
Załącznik nr 5 Arkusz obserwacji ucznia 
Załącznik nr 3 Formy, zakres pomocy udzielanej uczniowi i wymiar godzin 
Załącznik nr 3a Dostosowanie wymagao edukacyjnych do indywidualnych potrzeb  
i możliwości ucznia 
Załącznik nr 5a Arkusz ewaluacji funkcjonowania ucznia 

Załącznik nr 8 Wniosek w sprawie rezygnacji rodzica/opiekuna z proponowanych form 
pomocy 
Załącznik nr 8a Decyzja dyrektora szkoły w sprawie zakooczenia udzielania pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 
Załącznik nr 9 Wniosek dyrektora szkoły do publicznej poradni psychologiczno – 
pedagogicznej  
o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia 
Załącznik nr 9a Zgoda rodzica na wystąpienie przez szkołę  do publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie 
sposobu rozwiązania problemu dziecka 


