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Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz.1591); 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  

w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych  (Dz. U. 2017, poz. 1578); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r. poz. 1616) 

 

 

                                                                     §1 

                                 

Organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkoły na podstawie 
orzeczenia  o potrzebie kształcenia specjalnego: 
 
 1.W przypadku potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną na podstawie 
orzeczenia  PPP o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic dostarcza je do dyrektora szkoły 
wraz z załączonym podaniem o zorganizowanie dla dziecka pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej. 
 
2. Po otrzymaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  dyrektor szkoły niezwłocznie  
powołuje zespół ds. udzielania pomocy p-p składający się z nauczycieli, wychowawcy  
i specjalistów pracujących z uczniem. Koordynatorem zespołu jest wychowawca klasy. 
 
3. W posiedzeniu zespołu,  o którym mowa w pkt 2, mają prawo uczestniczyć  rodzice ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego( zał. nr 8 ).  
 
5. Wychowawca klasy zwołuje posiedzenie zespołu, a o planowanym  terminie  powiadamia 
wszystkie osoby mające wziąć w nim udział,  najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem 
posiedzenia, w sposób przyjęty w szkole. 
 

6. Zespół,  o którym mowa w pkt 2, dokonuje na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (zał.nr 6) i na jej 

podstawie opracowuje Indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny zwany dalej IPET (zał. 5),  

7. Program IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego,  jednak  nie dłuższy niż etap edukacyjny. 

8. Rodzice ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymują kopię 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz programu IPET. 
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9. Na podstawie opracowanego dla ucznia programu IPET, specjaliści  prowadzący zajęcia  
z uczniem opracowują indywidualny program pracy z uczniem, a nauczyciele uczący zakres 
dostosowania wymagań edukacyjnych wobec ucznia.  Dokumentacja umieszczana jest w teczce 
ucznia znajdującej się u pedagoga szkolnego. 
                                                    
10.  Program IPET opracowuje się do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko 

rozpoczyna kształcenie  lub w ciągu 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

11. Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste  ucznia, jego rodziców, 

nauczycieli, specjalistów. Osoby te podpisują stosowne  oświadczenie ( zał. nr 7). 

12. Przewodniczący zespołu  przekazuje niezwłocznie Dyrektorowi szkoły   propozycję zespołu  
w zakresie udzielenia uczniowi zakresu pomocy zawartą w IPET. 
 
13. O przyznanych  formach, okresie pomocy i wymiarze godzin uczniowi posiadającemu 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie 
rodziców/prawnych opiekunów dziecka (zał. nr 1); rodzic oświadcza , że zapoznał się z formami 
pomocy i potwierdza to własnoręcznym podpisem. 
 
14. W przypadku, gdy rodzic nie wyraża zgody na objęcie dziecka poszczególnymi formami 
pomocy składa do dyrektora szkoły stosowne pismo (zał. nr 2). 
 
15.Zespół,  o którym mowa w pkt 2, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje 
okresowej wielospecjalistycznej  oceny  funkcjonowania ucznia w szkole i w razie potrzeby 
modyfikuje program IPET . 
 
16. Wychowawcy dostarczają zebraną dokumentację do pedagoga  szkolnego, która zostaje 
umieszczona w teczce ucznia. 
 
17. Pedagog prowadzi zbiorcze zestawienia udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 
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                                                                             §2  
  
Organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkoły   
 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne  
wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca  lub 
specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy  
z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy; 

 
2. Wychowawca klasy  informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 
trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy 
z nimi planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

 

3. Wychowawca klasy w dzienniku lekcyjnym odnotowuje, od kiedy uczeń zostaje objęty w 
szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

 

4. Spotkania zespołu nauczycieli , wychowawców grup wychowawczych i specjalistów 
uczących lub prowadzących w danej klasie odbywają się w miarę potrzeb jednak nie 
rzadziej niż 2 razy w roku. Ze spotkań sporządzane są protokoły i listy obecności. 

 
5. Wychowawca klasy  planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracuje  także z rodzicami ucznia. 
 
6. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej 
pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane. 

 
7.  O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w 
szkole rodziców ucznia. 

  
8. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy 

grup wychowawczych i specjaliści ( w tym pedagog) udzielający uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych 
ucznia. 

 

9. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści ( w tym pedagog) 
udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi oceniają efektywność 
udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu 
poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

 

10. W przypadku gdy uczeń jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 
wychowawca klasy  planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, uwzględnia wnioski, o których mowa w pkt 7 dotyczące dalszych działań 
mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 
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11. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w pkt 6 i 7 wynika, że mimo udzielanej 
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  nie następuje poprawa 
funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor  szkoły, za zgodą rodziców ucznia występuje 
do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu 
rozwiązania problemu ucznia. 

 

12.  Jeżeli przez PPP zostanie wydana opinia o zakresie   objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną   rodzic dostarcza ją do wychowawcy klasy, a podczas 
jego nieobecności do pedagoga szkolnego lub sekretariatu szkoły. 

13. Wychowawca przekazuje niezwłocznie opinię  pedagogowi szkolnemu oraz informuje  o 
możliwości zapoznania się   z treścią opinii o uczniu nauczycieli i specjalistów uczących 
w jego klasie w sposób przyjęty w szkole. 

14. Po otrzymaniu od wychowawcy klasy informacji o wpłynięciu opinii, każdy nauczyciel 
uczący ucznia i specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem oraz wychowawca 
zapoznaje się niezwłocznie z treścią opinii w gabinecie pedagoga szkolnego   oraz  
otrzymuje od pedagoga kopię opinii  w części dotyczącej zaleceń do pracy z dzieckiem i 
zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych. Fakt ten potwierdza własnoręcznym 
podpisem w rejestrze opinii prowadzonym przez pedagoga szkolnego. 

15. W przypadku stwierdzenia na podstawie treści opinii PPP, że konieczne jest objęcie 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną inną niż udzielana dotychczas, dyrektor 
szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,  
w którym poszczególne formy będą realizowane. 

16. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w 
szkole rodziców ucznia. 

17.  Uczeń objęty na podstawie opinii PPP zindywidualizowaną ścieżką rozwoju realizuje 
w  szkole  programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 

18. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii PPP 
tygodniowy wymiar  zajęć edukacyjnych realizowanych  indywidualnie z uczniem, 
uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia 
ogólnego. 

19. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 
podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

20. Wychowawcy dostarczają zebraną dokumentację do pedagoga szkolnego, która zostaje 
umieszczona w teczce ucznia. 
 

21. Na podstawie informacji uzyskanych od wychowawców dotyczących realizacji form 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej pedagog szkolny sporządza zbiorczą listę 
uczniów objętych w klasach pomocą psychologiczno - pedagogiczną,   
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                                                                       § 3 

 Organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej na podstawie orzeczenia   
o potrzebie nauczania indywidualnego: 
 

1.W przypadku potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną na 
podstawie orzeczenia  PPP o potrzebie nauczania indywidualnego, rodzic dostarcza je do 
dyrektora szkoły wraz z załączonym podaniem o zorganizowanie dla dziecka pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. 
 
2.Po otrzymaniu orzeczenia Dyrektor szkoły niezwłocznie  organizuje zajęcia dla ucznia na 
podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu i informuje o tym fakcie wychowawcę, 
nauczycieli uczących i pedagoga szkolnego. 
 
3.Kserokopię orzeczenia i plan zajęć ucznia dołącza się do teczki ucznia. 

 
§ 4 
 

Postanowienia ogólne 
1. Wychowawcy, nauczyciele i specjaliści pracujący w szkole mogą ponownie zapoznać 

się z pełnym zapisem treści opinii lub orzeczenia ucznia w gabinecie pedagoga 
szkolnego w każdym czasie w terminie ustalonym z pedagogiem szkolnym zależnym 
od harmonogramu jego pracy i fakt ten odnotowują własnoręcznym podpisem w 
rejestrze opinii. 

 
2. Cała dokumentacja dotycząca udzielania uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej na podstawie orzeczenia i opinii gromadzona jest w teczkach  ucznia 
znajdujących się w gabinecie pedagogów szkolnych klas I-III i IV-VIII. 

 
3. Traci moc procedura  uchwalona w 1.09.2015r 

 

4. Procedura wraz z załącznikami wchodzi w życie z dniem uchwalenia 
         

 
 
 

                                                                                                      Podpis dyrektora szkoły ( przewodniczącego RP) 


