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Procedury w sprawie udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Świętej Jadwigi Królowej Polski 

w Białymstoku 

- zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

- zgodnie z  rozporządzeniem MEN z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 

1. Wychowawca, nauczyciel oraz specjalista (psycholog, pedagog, logopeda , terapeuta) 

ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne mające na celu rozpoznanie 

i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie zdolnych. 

2. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szczególności: 

- w przedszkolu - obserwację pedagogiczną zakończoną oceną gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole 

- w szkole - obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów:  

a) trudności w uczeniu się- w tym w kl. I- III ryzyka wystąpienia specyficznych trudności 

w uczeniu się, 

b) szczególnych uzdolnień. 

3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko lub uczeń wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie 

udzielają dziecku lub uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z nim i informują o tym 

wychowawcę i dyrektora. 

4. Wychowawca we współpracy z innymi nauczycielami, specjalistami i rodzicami planuje, 

koordynuje udzielanie dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

ustala formy udzielania pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin . 
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5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z dzieckiem lub uczniem oraz w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, 

c) zajęć specjalistycznych, 

d) porad i konsultacji. 

6. O ustalonych formach, okresie udzielania pomocy i wymiarze godzin, dyrektor informuje 

rodziców/prawnych opiekunów niezwłocznie na piśmie (Dokumentacja udzielanej 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej) 

7. W przypadku dziecka lub ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest 

zadaniem zespołu. 

8. Zespół tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem lub z uczniem. 

9. Pracą zespołu koordynuje wychowawca klasy lub oddziału. 

10.  Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

11. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

- na wniosek dyrektora szkoły: przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, 

- na wniosek lub za zgodą rodziców/prawnych opiekunów: lekarz, psycholog, pedagog 

lub inny specjalista. 

12.  Uczniowi lub dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

zespół opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET), 

uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

w tym poradnią specjalistyczną oraz rodzicami/prawnymi opiekunami. 

13. IPET opracowuje się na okres , na jaki zostało wydane orzeczenie, nie dłuższy jednak  

niż etap edukacyjny. 

14. Zespół dwa razy w roku  szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU), uwzględniając  ocenę efektywności 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi oraz, w miarę 

potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

15. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach 

zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu. Dyrekcja szkoły zawiadamia 

http://sp50.bialystok.pl/uploads/sprawy_wa%C5%BCne_menu/4_szkola/dokumenty/statut_zalaczniki/dokumantacja_udzielanej_ppp_formularz.pdf
http://sp50.bialystok.pl/uploads/sprawy_wa%C5%BCne_menu/4_szkola/dokumenty/statut_zalaczniki/dokumantacja_udzielanej_ppp_formularz.pdf
http://sp50.bialystok.pl/uploads/sprawy_wa%C5%BCne_menu/4_szkola/dokumenty/statut_zalaczniki/ipet_formularz.pdf
http://sp50.bialystok.pl/uploads/sprawy_wa%C5%BCne_menu/4_szkola/dokumenty/statut_zalaczniki/wopfu_formularz.pdf
http://sp50.bialystok.pl/uploads/sprawy_wa%C5%BCne_menu/4_szkola/dokumenty/statut_zalaczniki/wopfu_formularz.pdf
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rodziców/prawnych opiekunów dziecka lub ucznia o terminie każdego spotkania zespołu 

i możliwości uczestnictwa w nim. Informacja dla rodziców 

16.  Rodzice/prawni opiekunowie dziecka lub ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię 

programu. 

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

poruszanych na spotkaniu. 

 

 

 

 

 

 

http://sp50.bialystok.pl/uploads/sprawy_wa%C5%BCne_menu/4_szkola/dokumenty/statut_zalaczniki/info_rodzic.pdf

