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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia28 sierpnia 20|7 r. nnieniające rozporządzenie w,spralvie zasad
udzielcłlicl i organizacji pomocy psychologiczłlo pedagogicznej v, pttbliczłtych przedszkolach, szkołach i placóv,,kach

(Dz.U. z2017 r.,poz. 1643).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. sprawie zasad udzielania i organizacji potltoc1,
psychologicztto-pedagogicznej v, pttblicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013 r., poz.532 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia ż017 r. w spralt,ie zasad organizacji i udzielania pontocy
psychologiczllo - pedagogicznej v,publicznych przedszkolach, szkołach i placóu-kach (Dz.U. z201,7 r., poz. 159l).
Rozporządzęnie Ministra Edukacji Naroclowej z dnia 9 sierpnia 20I'7 r. yv spraluie warunków,organizowania kształcenia,
,,tychov,ania i opieki dla dzieci i młodzież,v niepełnosprav,-nych, niedostosowanych społecznie i zagro:onych
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z, dnia ż4 lipca 20l5 r. sprawie v,atunków, organizowania kształcenict
w-ychowania i opieki dla dzieci i młodzieżyniepełnospralt,nych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 20 l 5 r., poz. l l 13 ze ztn..).
Rozporzqdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 20l7 r. v, sprawie sposobtt prov,adzenia
przez publiczne przedszkola, szkoły i placóv,ki dokumentacji przebiegu nauczania, działalnościwychowan,czej
i opiekuńczei oraz rodzajólr tej dokumentacji (Dz.U. z2017 r., poz. ),646).

R:OZDZIAŁI

Informacje ogólne
1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno

w SzczegÓInoŚci:
z niepełnosprawności,

-

pedagogiczną

w szkole wpika

.
. z niedostosowania społecznego,
. z zagtożenia niedostosowaniem społecznym,
. z zabnrzeń zachowania lub emocji,
. Zę szczegolnychuzdolnień,
. ze specyficznych trudności w uczeniu się,
o z dęficytów kompetencji i zablrzeń sprawności językowych,
. z choroby przewlekłej,
o z sytuacji kryzysowych lub traumatyaznyoh,
. z niepowodzń edukacyjnych,
. z zaniędbń środowiskowych związanych z s>Ąuacją bytową ucznia i
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskow}Ąni,

. z
2.

3.
4.
5.

trudności adaptacyjnych zwięanych

z

jego rodziny,

różnicani kulturowynri lub

ze

nniana

środowiska edukacyjne8o, w tymzwiązartychzwczęśniejsz5rm kształceniem za grarlJcą.
Za orgańzację pomocy psychologiczno-pedagogqcznĄ w szkole odpowiada dyrektor
szkoły.
Zaor3anizację pomocy w klasie odpowiada wychowawca klasy.
Koordynatorem w zakresie organizaaji i świadczenia pomocy psychologiczno
pedagogicznej j est pedagog szkolny.
Pomoc psychologicznuo - pedagogsczna udzielana jest także rodzicom i nauczycielom.
Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problernów

wychowawazych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczyń
w celu zwiększenia efektywnościpomocy psychologiczno - pedagogicznĄ dlauczniów.
6. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielają wszyscy nauczyciele
zatrudnięni w szkole oraz w szczegóIności pedagog i psycholog szkolny, pełnomocnik
ds. doradztwa zawodowego.

7. Pomoc psychologiczno -pedagogczna jest organizowanaiudzielana we współpracy z:
1) rodzicamiucznia;
2) Poradnią Psycholo gl,czno - Pedagogi czną w Kutnie;
3) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami dzińąącymi
na rzęQz rodziny, dzteci t rriodzieży;
4) placówkami doskonalenia nauczycieli.
8. Potrzeby w zakresie pomocy mogą zg!.aszać do wychowawcy, pedagoga, psychologa:
uczeń, rodzic, dyrektor szkoły, nauczyciel, pielęgniarka, pracownik socjalny, pracownicy
PPP, asystent rodziny, asystent edukacji romskiej, kurator sądowy, przedstawiciel
organizaĄi pozarządowej, innej instytucji 1ń podmiotu dziil.ających na rzęcz rodziny,
dzieci i rŃodzieży ot az nauczyci el e specj ali ści.
9. Korzystanie z pomocy psychologiczflo - pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.

ROZDZIAŁII

Formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej
1.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielna w trakcie bieżącej pracy

z uczniem oraz przęz zintegrowan e działańa nauczycieli i specjalistów.
2. Pomoc psychologiczno -pedagogczna w szkole polega w szczegóIności na:

do możliwościpsychofizycznych ucznia
jego
potrzeb;
i
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowaniu skutecznej metodyki nalczania;
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązko}vych i dodatkowych;
4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznychucznia.
3. Pomoc psychologiczno pedagog;czna świadczona jest również w formach
zorganizowanych. Są to :
I) zĄęcia dydaktyczno - wyrównawcze.Liczbauczestników - do 8;
2) zĄęcia rozwijające uzdolnienia ;
3) zajęcia rozwtlĄące umiej ętnościuczenia się ;
4) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne (Iiczba uczestników - do 5),
logopedyczne (liczba uczestników do 4), rozwljające kompetencje emocjonalno
społeczne (Iiczba uczestników nie może ptzehaczać 10) i inne o charaktęrze
terupeutycznym (nie moze przel<raczać 10 uczniów);
5) zindywidualizowane ścieżkikształcenia (wymaga opinii publicznej poradni);
6) zajęciazwiązane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
1) Inne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej to:
1) porady i konsultacje, warcztaty dla uczniów - udzielane i prowadzonę ptzez pedagoga
i psychologa szkolnego oraz nauczycieli;
2) porady i konsultacje, warsztaty dla rodziców - udzielane i prowadzone ptzez pedagoga
i psycholo ga szkolneg o or az pr zęz nauczycieli.
1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych

R:OZDZLAŁIII

Zasady organizacj i pomocy psycholo giczno - pedago gicznej
1. Wychowawca, psycholog, pedagog organizĄą pomoc psychologiczno - pedagogsczną
na podstawie opinii, otzeczęfi.'a Poradni Psychologiczl|o - Pedagogicznej lub potrzeb
wynikaj ący ch z bieżącej pracy z dziecktem.
2. Nauczyciele, specjaliścipracujący z grgpą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację
pedagogiczną, która polega na obserwacjt zachowń, rozpoznawaniu indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościpsychofizycznych. Ponadto
określająmocne strony ucznia, jego predyspozycje , zainteresowania i uzdolnienia.
Rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu.
Podejmują działania podnoszące efektywnośćlczenia się. Ponadto współpracują
z por adtią w pro cesie diagno styc znp i po stdiagno stycznlrm.
3. W przypadku stwierdzenia, że uczen ze względu na potrzeby rozwojowe 1ń edukacyjne
oraz możliwościpsychofizycznę wpaga objęcia pomocą psychologiczlto - pedagogqczną
odpowiednio nauczyciel lub specjalista udzięla tej pomocy w bteżącej pracy z uczniem
i informuje o tym wychowawcę klasy.
4. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że naleĘ uczniowi zorganizowaó szkolną formę
pomocy psychologiczno - pedagogcznĄ (zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, zĄęcia
rozwlĄąceuzdolnienia, inne specjalistyczne formypomocy), wychowawcazasięga opinii
nauczycieli uczących w klasie. Informacje przekazule pedagogowi / psychologowi
szkolnemu.

5. Wychowawca ma prawo zwoŁać zebranie wszystkich uczących nauczycieli
w oddziale w celu: skoordynowania dziaŁń w pracy z uczńem, zasięgnięcia opinii
nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form
pracy zuczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwościucznia,
6. Wychowawca i koord;mator proponują formy, okres i ltczbę godzin udzielanej pomocy
psycholo gi czno - pedagogicznej.

Dyrektor zatwierdzaw5rmiar godzindlaposzczególnych form udzielanej pomocy.
8. O ustalonych dla uczńa formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno
pedagogicznej oraz wymiarze godzin dyrektor szkoły niemvŁocznle informuje pisemnie
rodziców ucznia.
9. Dla uczniów posiadających otzęczenię o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół
nalczycieli lczących. wychowawca klasy, psycholog, pod kierunkiem koordyrratora pedagoga szkolnego opracowują Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny
(IPET).
10. Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny ( IPET) zawięra;
1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z proglamu 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 i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
2) zinte gr ow ane dzińania nalczyci eli i sp ecj al i stów pr ow adzący ch zaj ę cia z uczniem;
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar
godzin, w którym poszczegóIne formy pomocy będąrealtzowane;
4) rodzaj i zakres działńnauczycieli i specjalistów prowadzącychzĄęciazuczniem]'
5) dzińania wspierające rodziców vcznia oTaz - w zależnościod potrzeb - zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznyrrri, w tym poradniami
specjalistycznslmi, placówkami doskonalenta nauczycieli, organizacjami pozarządowyrni,
innymi instytucjam| oraz podmiotami działĄącymi narzęcz rodziny, dzieci i rńodzieży;
7.

6) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz irnę zĄęcia odpowiednie
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
p sycho fi zy czne ucznia, a także:
a. zajęcia związane z wyborem kieruŃu kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy
p

sycholo giczno-

-p eda go

gicznej

;

7) zakłes współpracy nauczycieli i specjalistów zrodzicami lcznia;
8) w przypadku uczniów niepełnosprawnych - w zależnościod potrzeb - rodzaj i sposób
dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia,
w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagającychto kształcenie;
9) w zależnościod indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, zĄęcia edukacyjne realizowane
indywidualnię zlrczniem lń w grupie liczącej do 5 uczniów.
11. Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia
o terminie kńdego spotkania zespołu i możliwościuczestniczeniaw tyrrr spotkaniu.
12, Uczeń objęty pomocą psychologiczno - pedagogsczną posiada indywidualną teczkę
zawierającą IPET oraz dokumentację badań i czynnościuzupełniających realizację
podjętych dział.ań (np. arkusz obserwacji ucznia).
13. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczń otrzymują kopię karty IPET oraz Arkusz
Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Uczrlta; w szkole pozostaje
oryginał.
14. Dla uczniów w stosunku, do których potrzehy pomocy p -p zostaną określone w trakcie
trwania roku szkolnego, procedury przyznaniapomocy przebiegać będą na bieżąco.

ROZDZIAŁ|v

Obowiązki nauczyciela i wychowawcy w zakresie wspierania uczniów

I. W

zal<resie organizacji pomocy psychologiczno

-

pedagogcznej uczniom powierzonej
klasy, do obowiązków wychowawcy_należy w szczególności:
1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców opinlilotzeczeń z poradni
p sycholo gi czrro
- p edago gcznej, wstępne zdefi niowanie kudno ści/zdolno ściuczniów ;
2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli praĄących z daną klasą
alny ch p otr zeb ach edukacyj nych uczni ów ;
zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku;

o

sp ecj

3)
4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzięlnię lub we współpracy z

grupą

nauczycieliprowadzącychzajęcia w klasie, atakże pedagogiem i psychologiem;
przekazanie rcdzicowi ucznia pisemnej informacji o zalecartych formach pomocy dziecku;
6) monitorowanie orgarizacji pomocy i obecnościucznia na zajęciach;
7) informowanie rodziców i innych nalczycieli o efektywności pomocy psychologiczno pedago gicznej i postęp ach ucznia;
8) angńowanie rodziców w działaniapomocowe swoim dzieciom;
9) stałe kontaktowanie się z nauazycielami prowadzącymi zajęcia w klasie
w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych
i psychologiczttyń.
2. Nauczyciele są zobowiązani do udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej
nazajęciach lekclnych ze wszystkich przedmiotów. Do obowiązków każdego nauczyciela
w zakresie wspierania uczniów należy w szczegóIności:
1) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
2) zg!.aszanie zalważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy.

5)

4

3) świadczenie pomocy psychologiczno
4)

zuczniem;

pedagogicznej

w bieżącej pracy

dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyj n y ch or az mo żl iwo ści p sycho fi z y czny ch ucznia:
a. posiadającego orzeczenia o potrzebie ksztŃęęnia specjalnego - na podstawie tego
orzeczeńa oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno
terapeutyczn).m, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzięci i mŁodzięży niepełnosprawnej
oraz niedostosowanej społecznie,
posiadającego
b.
orzeczeńe o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
otzeczenia,
c. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogscznej, w tym poradni
specjalistycznĄ, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznĄ, w t5rm poradni specjalistycznej - na podstawie tej opinii,
d. nieposiadającego orzeczenia lń opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno
pedagogczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwościpsychofizycznych ucznta dokonanego
przeznauczycieli, indywidualizowanie pracy zuczniemna obowiązkowych i dodatkowych
zajęciań edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
or az możIiwo ści p sycho fi zyc zny ch uczni a;
5) udziałw zńraniach organizowanych przez wychowawcę klasy;
6) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
7) prowadzenie dokumentacj i na p otrzeby zajęó do datkowych;
8) współdziałanłęz pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi nauczycielami

uczącymi

w klasie w celu

or.az w ylrniany do świadcz eń

zintegrowania

i

ujednolicenia oddziŃywań

i komunikowani a po stępów lcznia.

na

ucznia

Rozdzial Y
postanowienia końcowe
1.

Tracimoc ZarządzeńeNr 1/2013-2014zdnia}Zwrześnia2}I3 rokuwraz zzńącznlkiem.
wchodząw życie z dniempodpisania.

2, Procedury
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