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Podstawy prawe:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60, 949).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943).
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
5. Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w

publicznych

przedszkolach,

szkołach

i placówkach.
6. Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
7. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym.
9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
10. Statut szkoły.
11. Program

wychowawczo

-

profilaktyczny
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Rozdział 1
Informacje ogólne
§ 1.1. W szkole/przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc
udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.
2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale
przedszkolnym/szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach jest
dobrowolny.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej objęte jest ochroną danych
osobowych (wrażliwych).
§ 2.1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na:
1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia
w szkole;
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły
i w życiu oraz w środowisku społecznym;
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości
przez ucznia;
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
7) 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;
8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu
wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu
informacji w tym kierunku;
11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dzieci;
12) udzielaniu nauczycielom

pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
3
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tym wymaganiom;
13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych.
2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba
zorganizowania wynika w szczególności z:
1) niepełnosprawności ucznia;
2) niedostosowania społecznego;
3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) zaburzeń zachowania i 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 sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
3. O udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej mogą wnioskować:
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
2) uczeń;
3) dyrektor przedszkola/szkoły/placówki;
4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści;
5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna;
6) poradnia psychologiczno - pedagogiczna;
7) asystent edukacji romskiej;
8) pomoc nauczyciela i asystent nauczyciela/ wychowawcy świetlicy lub ucznia;
9) pracownik socjalny;
10) asystent rodziny;
11) kurator sądowy;
12) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży.
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§ 3. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w określonej formie.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola/szkoły.
Dyrektor ponadto organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu
pomocy psychologiczno – pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu
działań

mających

na

celu

poprawę

jakości

udzielanej

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej.
3. Wychowawca oddziału klasowego pełni funkcję koordynatora w zakresie organizacji,
planowania i koordynowania

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w swoim oddziale

klasowym.
4. Wychowawca informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem oraz w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów.
5. W przypadku, gdy uczeń był objęty wcześniej pomocą psychologiczno-pedagogiczną
wychowawca

planując

udzielanie

uczniowi

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej,

uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji
wcześniejszej.
6.

Wychowawca oraz nauczyciele i specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia.
7.

Wychowawcę klasy w przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia

pomocą psychologiczno - pedagogiczną - ustala propozycję formy udzielania tej pomocy,
okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane
uwzględniając wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i przedkłada opracowaną propozycję Dyrektorowi.
8.

W przypadku, gdy w wyniku udzielanej uczniowi w przedszkolu/szkole pomocy

psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa jego funkcjonowania, Dyrektor za
zgodą rodziców ucznia, może wystąpić do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu ucznia w celu wskazania
sposobu rozwiązania tego problemu.
9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, Dyrektor ustala biorąc pod uwagę ogólną liczbę godzin zaplanowanych na
realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
10. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciele,
wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
współpracują z nauczycielami obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
5
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§ 4. 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom:
1) wszyscy nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach;
2) wychowawcy;
3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności :
a) pedagog,
b) logopeda,
c) terapeuta pedagogiczny,
d) socjoterapeuta,
e) oligofrenopedagog,
f) surdopedagog,
g) doradca zawodowy.
4) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela
w bieżącej pracy z uczniem polega w szczególności na:
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego
potrzeb;
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki
nauczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży (np. MGOPS, Kołem CARITAS, innymi...).
Rozdział 2
Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej
§ 5.1. W oddziale przedszkolnym/szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla ucznia
jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania
nauczycieli i specjalistów w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
6
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adresaci

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

zadania

Rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów.

typ szkoły

Szkoły podstawowe

podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek
ucznia, rodzica, opinii PP o szczególnych uzdolnieniach

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju
prowadzonych zajęć

czas trwania zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
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

typ szkoły

Szkoły podstawowe

podstawa udzielania

Na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela przedmiotu, wniosek
ucznia, rodzica

prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju
prowadzonych zajęć

czas trwania zajęć

45 minut

liczba uczestników

maksimum 8 osób

okres udzielania pp

zgodnie z decyzją dyrektora

4) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych,
adresaci

zadania
podstawa udzielania

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub
specyficznymi trudnościami w uczeniu się
Do zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej kształcenia lub złagodzenia albo
wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp

liczba uczestników

Specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju prowadzonych
zajęć
45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie
zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla
ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
Maksimum 5 osób

okres udzielania pp

Zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu

prowadzący
czas trwania zajęć
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b) logopedycznych,
adresaci

Uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek
specjalistów po badaniach przesiewowych
Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp, wniosek
podstawa udzielania
nauczyciela
Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju
prowadzący
prowadzonych zajęć
45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć
czas trwania zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia
łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)
liczba uczestników Maksimum 4 osoby
zadania

okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora,

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
adresaci
zadania

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie
społeczne
Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego

podstawa udzielania Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub opinia pp
prowadzący

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje właściwe do rodzaju
prowadzonych zajęć
45 minut, (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć

czas trwania zajęć

w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia
łącznego tygodniowego czasu tych zajęć)

liczba uczestników Maksimum 10 osób
okres udzielania pp Zgodnie z decyzją dyrektora,

d) innych zajęć (nie wymienionych powyżej) o charakterze terapeutycznym,
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (w przypadku uczniów
klas VII i VIII szkoły), które uzupełniają działania szkoły/placówki w zakresie
doradztwa zawodowego;
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia - na podstawie opinii poradni psychologiczno
- pedagogicznej i na wniosek rodziców dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczeń
o potrzebie kształcenia specjalnego, a ze względu na stan zdrowia dziecko ma ograniczone możliwości uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych;
7) porad i konsultacji (dla uczniów, nauczycieli, rodziców);
8) warsztatów (dla uczniów, nauczycieli, rodziców).
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Rozdział 3
Zasady organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
§ 6. 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:
1) posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno–terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie na zasadach określonych w statucie
szkoły;
2) 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;
3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa
w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;
5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez
ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na
podstawie tej opinii.
2. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną,
która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi
ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym, analizują
wytwory ucznia, opinie z poradni. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie
definiują trudności, zdolności lub zaburzenia.
§ 7.1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z opiniami:
a.

Dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej zespół nau-

czycieli zebrany przez wychowawcę klasy opracowuje INDYWIDUALNĄ KARTĘ
ucznia zakwalifikowanego do pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
b. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją
i świadczeniem pomocy psychologiczno–pedagogicznej swoim wychowankom, przedstawia Dyrektorowi szkoły propozycję form, sposobów i okresu udzielania pomocy pp.
c.

Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno9
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pedagogicznej ustala dyrektor szkoły (po przedstawieniu propozycji przez wychowawcę), biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być
przeznaczone na realizację tych form.
d. ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.
e. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
swojemu dziecku.
2.Procedura postępowania przy organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
uczniom posiadającym opinie poradni:

10
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I etap

Informuje rodziców o potrzebie udzielania pomocy pp

Analizuje opinie poradni
pp swoich wychowanków

Informacje od nauczycieli
i specjalistów o
uzdolnieniach
i trudnościach

Przekazuje wszystkim
nauczycielom
informacje o
trudnościach lub
uzdolnieniach uczniów

Wychowawca
oddziału

Informacje od rodziców,
instytucji, pielęgniarki,
kuratora sądowego itd.

rodzice
Analizuje i ocenia

Zasięga opinii
nauczycieli
uczących w klasie

Ewentualnie zwołuje
zebranie nauczycieli
uczących w klasie

II etap
Wyciąga wnioski – proponuje
formy pomocy pp

Zgłasza dyrektorowi potrzeby
w zakresie pomocy

Dyrektor zatwierdza formy pomocy
psychologiczno – pedagogicznej (występuje do
organu prowadzącego o przydział godzin na
ucznia lub oddział)

III Etap

Zawiadamia pisemnie rodziców

Prowadzi dokumentację

11

Powiadamia nauczycieli, koordynuje p-p,
koordynuje organizację pp
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§ 8.1.Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami:
a. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom
posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniu niedostosowaniem społecznym, zwany dalej
Zespołem.
b. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako koordynator pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w danym oddziale i przewodniczący zespołu oraz
nauczyciele specjaliści zatrudnieni w szkole.
c. Dla uczniów posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET) na okres wskazany
w orzeczeniu, nie dłuższy niż na etap edukacyjny. Program opracowuje się:
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku
roku szkolnego naukę w szkole;
2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego;
3) 30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program
(IPET).
d. Zespół opracowuje IPET po dokonaniu Wielospecjalistycznej Oceny Poziom Funkcjonowania Ucznia uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego we współpracy (w zależności od potrzeb) z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
f. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu w zakresie dostosowań.
2. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:
a. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych;
b. zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
z tym, że w przypadku:
a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
b) ucznia niedostosowanego społecznie—zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,
12
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c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;
c. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;
d. działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradnią
psychologiczno

–

pedagogiczną,

poradniami

specjalistycznymi,

placówkami

doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
e. zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne ucznia; a także:
- zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, w przypadku ucznia klasy VII i VIII
szkoły podstawowej,
- zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w
ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
f. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań;
g. w przypadku uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób
dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności
ucznia,

w tym

w zakresie wykorzystywania technologii

wspomagających

to

kształcenie.
3. W ramach zajęć rewalidacyjnych w IPET uwzględnia się:
1) naukę orientacji przestrzennej o poruszania się oraz naukę systemu Braillea lub
innych alternatywnych metod komunikacji - w przypadku ucznia niewidomego;
2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji AAC w przypadku ucznia niesłyszącego lub z afazją;
3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, oraz
w zależności od potrzeb – naukę wspomagających i alternatywnych metod komunikacji
AAC – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
4. Pracą danego Zespołu koordynuje wychowawca oddziału. Zespół przy ustalaniu form
i czasu trwania pomocy uczniowi współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeb
z poradnią psychologiczno - pedagogiczną.
5. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu
i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej. Wychowawca klasy - koordynator) zawiadamia pisemnie rodziców o terminie każdego spotkania zespołu i o możliwości uczestniczenia w nim.
6. Rodzice ucznia, otrzymują, kopię programu (IPET) oraz WOPFU.
13
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7. Spotkania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż 2 razy w roku.
8. W spotkaniach Zespołu mogą uczestniczyć:
1) na wniosek Dyrektora szkoły: przedstawiciel poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
2) na wniosek lub za zgoda rodziców ucznia inne osoby, w szczególności: lekarz,
psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej ustala wychowawca w porozumieniu z Dyrektorem, biorąc pod uwagę wszystkie
godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się rodzica skutecznie, w formie pisemnej.
11. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program
Edukacyjno – Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do
zawartych w nim zaleceń. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu
w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.
12. W szkole da uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są zajęcia
rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie:
a) korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna),
b) korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne),
c) korekcyjno – kompensacyjne,
d) inne, które wynikają z konieczności realizacji zaleceń w orzeczeniu poradni.
13. Zajęcia rewalidacyjne są obowiązkowe dla ucznia z posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
14. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut.
15. Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor
szkoły, na wniosek rodziców lub Zespołu p-p może przedłużyć naukę w szkole do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 rok życia
16. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie
uchwały Rady Pedagogicznej, po uzyskaniu pozytywnej, sporządzonej na piśmie opinii Zespołu pomocy p-p oraz za zgodą rodziców.
17. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:
a. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej,
utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych
dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
b. psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.
18. Zgodę na przedłużenie nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wycho14
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wawcy oddziału, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
19. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor szkoły nie później niż do
końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
20.

Procedura

postępowania

w

przypadku

organizacji

pomocy

psychologiczno-

pedagogicznej uczniom z orzeczeniami
Orzeczenia przekazuje:
sekretariat,
rodzice

Wychowawca oddziału

I etap
Zespół (ds. pomocy pp dla
uczniów z orzeczeniami)

Opracowuje IPET

dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę
efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej

II etap
Informuje rodziców o
ustalonych formach
pomocy pp w sposób
określony w statucie
szkoły

dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia i, w miarę potrzeb
dokonuje modyfikacji indywidualnego
programu edukacyjno- -terapeutycznego.

Dyrektor zatwierdza formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 20. 1. W szkole w celu dokumentowania organizacji i działań wspierania uczniów
15

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy

o specjalnych potrzebach edukacyjnych prowadzi się niżej wymienioną dokumentację:
1) dziennik lekcyjny/e-Dziennik;

2) dziennik pedagoga;
3) dzienniki zajęć specjalistycznych;
4) dzienniki nauczania indywidualnego;
5) dzienniki zajęć pozalekcyjnych,
6) dzienniki zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
7) teczki klasowe uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
2. Dokumentacja wymiona w ust. 1 jest własnością szkoły i podlega archiwizacji zgodnie
z Instrukcją archiwalną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.
3. Dokumentacja: opinie, orzeczenia, karty kwalifikujące do pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny – przechowywane są
w wydzielonym przez dyrektora miejscu, z zachowaniem bezpieczeństwa dokumentacji.
§ 21.1. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do wspierania rozwoju każdego ucznia naszej
szkoły, do zespołowego współdziałania na rzecz ucznia i wzajemnej pomocy w realizacji
zadań związanych z organizacją i świadczeniem wspierania psychologicznego i pedagogicznego.
2. Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno -pedagogicznej są zobowiązani do włączania rodziców w proces wspierania ucznia, a tym samym budowania edukacyjnej triady
Rodzic – Uczeń – Nauczyciel.
3. Wsparcie merytoryczne nauczycielom w realizacji zadań z zakresu świadczenia pomocy
psychologiczno – pedagogicznej udzielają: Dyrektor, specjaliści zatrudnieni w szkole oraz
pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Białymstoku.
System

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

w

Szkole

Podstawowej

w Choroszczy został opracowany przez pedagoga szkolnego Małgorzatę Czulewicz
w konsultacji z nauczycielami i specjalistami i obowiązuje od dnia 1 września 2017r.
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