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§1 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły, natomiast udzielają   

jej nauczyciele i specjaliści. 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych   i edukacyjnych  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 

  1)   z niepełnosprawności, 

  2)   z niedostosowania społecznego, 

  3)   z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

  4)   ze szczególnych uzdolnień, 

  5)   ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

  6)   z zaburzeń komunikacji językowej, 

  7)   z choroby przewlekłej, 

  8)   z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

  9)   z niepowodzeń edukacyjnych, 

  10)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, 

  11)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 
 

3.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia, 

2) rodziców ucznia, 

3) nauczyciela, wychowawcy  lub specjalisty prowadzącego zajęcia  z uczniem, 

4) poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

5) asystenta edukacji romskiej. 
 

4.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów, 

2) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci  i młodzieży. 
 

§2 
 

1. Dyrektor tworzy zespoły i zobowiązuje je do planowania i koordynowania udzielanej 

uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 
 

2.  W skład zespołu  wchodzą nauczyciele i specjaliści. 
 

3. Pracę zespołu koordynuje  osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły. 
 

4.  Zespół powołany zostaje : 

1) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie  

o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno- 
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pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po otrzymaniu 

orzeczenia lub opinii, 

2) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii niezwłocznie po przekazaniu przez 

nauczyciela, wychowawcę lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 

 

5.  Do zadań zespołu  należy: 

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,  

a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię - także z uwzględnieniem 

zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii, 

3) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu ich 

realizacji, 

4) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi,  

w tym efektywności realizowanych zajęć z uwzględnieniem, że: 

a) na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, nauczyciela prowadzącego zajęcia, 

zespół dokonuje oceny efektywności  udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora  okresu udzielania 

danej formy pomocy. 

b) dokonując oceny,  zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy  

z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

c) na podstawie oceny, dyrektor szkoły może zdecydować o wcześniejszym 

zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

6.  Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Karty nie zakłada się dla 

ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 

7.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół 

opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, który zawiera 

zatwierdzone przez dyrektora  formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane. 
 

8. Zespół, na podstawie zatwierdzonych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane, opracowuje dla ucznia, z wyjątkiem ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, Plan Działań Wspierających. 

 

9. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. 

 

10. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 
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1) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej; 

2) na wniosek rodzica ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, 

logopeda lub inny specjalista. 
 

11. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu zespołu. 

 

 

 

 

 

 

 


