REGULAMIN ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Regulamin zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do
szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno- pedagogiczną na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949 ) oraz
z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniającym w/w rozporzadzenie.

1.

2.

3.

4.

Rozdział 1
Informacje ogólne
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników
środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkle i placówce, w celu
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego
i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz środowisku społecznym.
Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika
w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem;
d) z zaburzeń zachowania lub emocji;
e) ze szczególnych uzdolnień;
f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
h) z choroby przewlekłej;
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
j) z niepowodzeń edukacyjnych;
k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
l) z trudnościami adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych
w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
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5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
6. Wyznaczony przez dyrektora szkoły pedagog szkolny pełni funkcję koordynatora
w zakresie organizacji wszelkich sformalizowanych form pomocy.
7. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele
zatrudnieni w szkole oraz pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni, doradcy
zawodowi, zwani dalej specjalistami.
8. 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 szkołami i placówkami;
5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży;
9. Dyrektor szkoły uzgadnia z w/w podmiotami warunki współpracy.
10. W przypadku, gdy w wyniku udzielanej uczniowi pomocy w szkole nie następuje poprawa
funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia, może wystąpić
do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu ucznia w celu
wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
11. Wniosek, o którym mowa w punkcie 10, zawiera informacje o:
a) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;
b) występujących problemach i trudnościach ucznia w funkcjonowaniu w szkole;
c) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania
ucznia w szkole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi
w szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
12. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

ucznia;
rodziców ucznia;
dyrektora szkoły;
poradni;
nauczyciela wychowawcy lub specjalisty prowadzącym zajęcia z uczniem;
pielęgniarki szkolnej;
asystenta edukacji romskiej;
pomocy nauczyciela;
asystenta nauczyciela, asystenta wychowawcy świetlicy;
pracownika socjalnego;
asystenta rodziny;
kuratora sądowego.
organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży;
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13. Wnioski ustne przedkłada się wychowawcy oddziału. W przypadku wniosków
z instytucji zewnętrznych lub rodziców prośby należy kierować pisemnie lub drogą
elektroniczną do sekretariatu szkoły. W tym przypadku obieg dokumentów pozostaje
zgodny z instrukcją kancelaryjną.
Rozdział II
Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej
1.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego
nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:

a) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego
potrzeb;
b) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki
nauczania;
c) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;
d) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia;
2. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w formie:
a) klas terapeutycznych;
b) zajęć rozwijających uzdolnienia;
c) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
d) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;
e) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjnokompensacyjnych,
logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
f) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (w przypadku uczniów klas
VII i VIII);
g) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
h) porad i konsultacji;.
i) warsztatów;
3. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
4. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla
rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych i specjaliści.
5. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest do momentu wyrównania
deficytów. Specjalista prowadzący zajęcia informuje wychowawcę o możliwości
zaprzestania udzielania pomocy. Wychowawca informuje rodziców.
Zindywidualizowana ścieżka kształcenia
1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą
uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające
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w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych
wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania
do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
2. Zindywidualizowana ścieżka edukacyjna obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które
mogą być realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie.
3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką edukacyjną wymaga opinii publicznej poradni
psychologiczno- pedagogicznej.
4. Do wniosku o wydanie opinii dołącza się dokumentacje określającą:
a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;
b) w przypadku ucznia obejmowanego ścieżką ze względu na stan zdrowia- także wpływ
przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie
możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem.
c) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły- także opinię nauczycieli i specjalistów
prowadzących zajęcia z uczniem o funkcjonowaniu ucznia w szkole;
5. Przed wydaniem opinii publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia
przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas
przez szkołę pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
6. Opinia wskazuje zakres w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych
wspólnie z oddziałem szkolnym, okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką (nie
dłuższy niż rok szkolny), działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
7. Uczeń objęty ścieżką realizuje w danej szkole program nauczania, z dostosowaniem metod
i form jego realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
8. Na wniosek rodziców ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy
wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając
konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego.
9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym ścieżką podejmują działania
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
10. Zindywidualizowane ścieżki nie organizuje się dla:
a) uczniów objętych kształceniem specjalnym;
b) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem:

Klasy terapeutyczne
1. Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wymagających dostosowania organizacji
i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności
w funkcjonowaniu w szkole wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia,
posiadających opinię poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
2. Zajęcia w klasach terapeutycznych prowadzą nauczyciele właściwych zajęć edukacyjnych.
3. Nauczanie w klasach terapeutycznych jest prowadzone według realizowanych w szkole
programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
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4. Liczba uczniów w klasie terapeutycznej wynosi do 15.
5. Do klas terapeutycznych, za zgodą organu prowadzącego szkołę, w ramach posiadanych
środków, mogą uczęszczać uczniowie innej szkoły.
6. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej trwa do czasu złagodzenia albo wyeliminowania
trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, stanowiących powód objęcia ucznia pomocą
w tej formie.
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
2. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
3. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
4. Zajęcia trwają 45 minut.
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
1. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się w celu podnoszenia
efektywności uczenia się;
2. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
3. Zajęcia trwają 45 minut.
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
1. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
3. Zajęcia trwają 45 minut.
4. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
5. Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
6. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania
opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania
zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia tą formą pomocy psychologicznopedagogicznej.
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Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne
1. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne organizuje się dla uczniów z odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5.
3. Zajęcia trwają 45 minut.
4. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych
w czasie krótszym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
6. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
7. Udział ucznia w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych trwa do czasu zlikwidowania
opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania
zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia tą formą pomocy psychologicznopedagogicznej.

Zajęcia logopedyczne
1. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami
sprawności językowych;
2. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
3. Zajęcia trwają 45 minut.
4. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych
w czasie krótszym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
6. Zajęcia logopedyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje
odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
7. Udział ucznia w zajęciach logopedycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień
w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń
stanowiących powód objęcia ucznia tą formą pomocy psychologiczni- pedagogicznej.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne oraz inne o charakterze
terapeutycznym
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1. Organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających
problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu
szkoły;
1. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10.
2. Zajęcia trwają 45 minut.
3. Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
oraz innych o charakterze terapeutycznym w czasie krótszym niż 45 minut, zachowując
ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
5. Zajęcia inne o charakterze terapeutycznym prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć.
6. Udział ucznia w zajęciach innych o charakterze terapeutycznym trwa do czasu
zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo
wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia tą formą pomocy
psychologiczno- pedagogicznej.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły
w zakresie doradztwa zawodowego.
Rozdział III
Zasady organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w następujący sposób:
1.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie
udziela uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym
wychowawcę klasy.

2.

Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli, lub specjalistów o potrzebie objęcia
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli
stwierdzi taką potrzebą oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i
koordynuje pomoc psychologiczno- pedagogiczna w ramach zintegrowanych działań
nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.

3.

W przypadku stwierdzenia lub otrzymania informacji przez wychowawcę klasy, że
konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca zgłasza
ten fakt do dyrektora szkoły w celu ustalenia form udzielania tej pomocy, okresu ich
udzielania oraz wymiaru godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.
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4.

Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej dyrektor szkoły ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym
roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

5. Wychowawca klasy planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
współpracując z rodzicami ucznia, poradnią, nauczycielem wychowawcą lub specjalistami
prowadzącymi zajęcia z uczniem, pielęgniarką szkolną, asystentem edukacji romskiej,
pomocą nauczyciela, asystentem nauczyciela, asystentem wychowawcy świetlicy,
pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny;
6. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną specjaliści
udzielający uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej wspierają nauczycieli
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do
możliwości psychofizycznych ucznia.
7. Nauczyciele, specjaliści udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej oceniają
efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających
na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
8. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczna w szkole
wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogiczna,
uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania
ucznia.
9. W przypadku gdy z w/w wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy
psychologiczno- pedagogicznej 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.
10. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia
zawiera informacje o:
 rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,
możliwościach psychofizycznych oraz potencjale rozwojowym ucznia;
 występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych
uzdolnieniach ucznia;
 działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania
ucznia w szkole, formach pomocy udzielanych uczniowi w szkole, okresie ich
udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
 wnioskach sformułowanych przez nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno- pedagogicznej uczniowi;
11. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale
w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli,
wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy
z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.
12. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca
przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
UŻYTKOWNIK SYSTEMU WINDOWS
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13. Współdziałanie wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli
na opracowanie, przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego planu oddziaływań
edukacyjnych lub terapeutycznych. Proponowana forma współpracy umożliwi także
ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym wobec danego ucznia.
14. Przepisy znajdujące się w punktach 1-13 stosuje się do uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o
potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu
udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej uwzględnia się także zalecenia
zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
15. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia.
16. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor szkoły, niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia.
17. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

dzienniki zajęć specjalistycznych;
dzienniki zajęć pozalekcyjnych;
dzienniki zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
dziennik logopedy;
dziennik pedagoga/ psychologa;
dziennik doradcy zawodowego;
dodatkową dokumentację stanowią IPET –y.

Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w szkole
w szczególności.

prowadzą

a) w oddziałach przedszkolnych – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna ),
b) w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na

celu rozpoznanie uczniów, trudności w uczeniu się, w tym –w przypadku uczniów klas
I-III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności
w uczeniu się, lub szczególnych uzdolnień
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego organizowana jest w następujący sposób:
1. W szkole powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom posiadającym
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub
zagrożeniem niedostosowania społecznego zwany Zespołem Wspierającym.
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2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny

oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.
3. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje
indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu.
4. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki
został opracowany poprzedni program.
5. 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 i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
b) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących
zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:
 ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,
 ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze
resocjalizacyjnym,
 ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań
o charakterze socjoterapeutycznym;
c) formy i metody pracy z uczniem.
d) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły zgodnie z przepisami.
e) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1.
f) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
ucznia.
g) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań,
dotyczących przygotowania uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
6. Zespół, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi
współpracuje z rodzicami ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologicznopedagogiczną .
7. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które
w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
8. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane
niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.
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9. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program
edukacyjno-terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń
zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu
w rozwoju ucznia, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań.

Procedura postępowania w przypadku organizacji pp uczniom z orzeczeniami.

Orzeczenia przekazuje:
 sekretariat,
 rodzice

Wychowawca oddziału
II etap

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

Opracowuje IPET

dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, uwzględniając
ocenęefektywności pomocy psychologicznopedagogicznej

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

UŻYTKOWNIK SYSTEMU WINDOWS

udzielonej temu uczniowi, w tym oceny
dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu
efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej;
funkcjonowania ucznia i, w miarę potrzeb
dokonuje
modyfikacji
indywidualnego
 danej
formy pomocy
psychologiczno-pedagogicznej – po zakończeniu jej udzielania;

pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
programu
udzielonej w danym roku szkolnym – przed
opracowaniem arkusza organizacji przedszkola,
szkoły lub placówki na kolejny rok szkolny
Dyrektor
zatwierdza
formy
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej ( występuje do
organu prowadzącego o przydział godzin na
ucznia lub oddział)
11
programu edukacyjno- -terapeutycznego.
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Rozdział IV
Obowiązki wychowawcy klasy i nauczycieli w zakresie wspierania uczniów
Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów należy
w szczególności:
1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów.
2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich
uczestnictwo w życiu szkoły.
4. Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.
5. Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym,
w szczególności w zakresie funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń
w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu
szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia
oraz planowania dalszych działań.
6. Obserwacja pedagogiczna w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie
u uczniów:
 Trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III SP, deficytów
kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia
specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego
zainteresowań;
 Szczególnych uzdolnień;
7. Wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy
z uczniami.
Do zadań wychowawcy klasy należy w szczególności:
1. Przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologicznopedagogicznej i wszczęcie postępowania zgodnie z obowiązującą procedurą.
2. Przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie
trudności / zdolności uczniów.
3. Przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach
edukacyjnych uczniów.
4. Zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznaje ucznia
i jego sytuację poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia
i jego relacji z innymi, analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych
z edukacją i rozwojem społecznym. Sam wchodzi w relację z uczniem i ma szansę
dokonywać autorefleksji związanej z tym, co się w tej relacji dzieje. Dodatkowo ma
możliwość analizowania dokumentów (orzeczenia, opinii, dokumentacji medycznej
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udostępnionej przez rodzica itp.), analizowania wytworów dziecka. Może mieć również
dostęp do wyników badań prowadzonych przez specjalistów i do pogłębionej diagnozy.
5. Określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli
prowadzących zajęcia w klasie.
6. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej
wszczęcie postępowania zgodnie z rozdziałem III
7. Złożenia wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy
psychologiczno- pedagogicznej uczniowi – w ramach form pomocy możliwych do
uruchomienia w szkole.
8. Poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku. Pismo
wychodzące do rodziców przygotowuje wychowawca, a podpisuje dyrektor szkoły lub
upoważniona przez niego osoba.
9. Monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach.
10. Informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej i postępach ucznia.
11. Angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom.
12. Prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji
pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom swojej klasy.
13. Stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu
ewentualnego
wprowadzenia
zmian
w
oddziaływaniach
pedagogicznych
i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji typu „in - term” – w trakcie i ewaluacji
„ in - post ” – na zakończenie.
14. Prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej
i behawioralnej.
15. Udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
Do obowiązków nauczyciela należy w szczególności:
1.
2.
3.
4.

Prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów.
Zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy.
Świadczenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do
indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
a) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
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b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego
orzeczenia;
c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - na podstawie tej
opinii;
d) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty
jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - 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
przedszkolach,
szkołach
i placówkach.
5. Indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach
edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia.
6. Dostosowywać metody pracy do sposobów uczenia się ucznia.
7. Udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy.
8. Komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;
9. Prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktycznowyrównawczych, korekcyjno- kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych
specjalistycznych), zgodnie z instrukcją wypełniania dokumentacji pedagogicznej
w szkole.
10. Współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania
i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania
postępów ucznia.
11. Prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze
emocjonalnej i behawioralnej.
12. Udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem
zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;
13. Stosowanie oceniania wspierającego ucznia.\
Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:
1. Prowadzenia badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu szkoły.
UŻYTKOWNIK SYSTEMU WINDOWS
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3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb.
4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży.
5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym
i pozaszkolnym uczniów.
6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych.
7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.
8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania zaburzeń.
3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów.
4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu kształcenia.
3. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
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i uzdolnień uczniów.
4. Koordynowanie działalności informatyczno- doradczej prowadzonej przez szkołę
i placówkę.
5. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu.
6. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
Do zadań terapeuty pedagogicznego w szkole należy w szczególności:
1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu monitorowania
efektów oddziaływań terapeutycznych;
2. Rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo
w życiu szkoły;
3. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym.
4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
5. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji,
zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły oraz udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna na zasadach określonych w niniejszym regulaminie jest
udzielana od roku szkolnego 2017/2018.
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