
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej nr 2 

im. Tadeusza Kościuszki 

w Słupsku 

Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. 

poz. 532 ze zm.) - § 6. 

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

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1591) – § 5. 

    

§ 1. Zasady ogólne 

 

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku udziela uczniom, ich 

rodzicom oraz nauczycielom, pomocy psychologiczno–pedagogicznej i organizuje tę 

pomoc na zasadach określonych w rozporządzeniu. 

 

2.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu          

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie, wynikających w szczególności: 

 

a) z niepełnosprawności; 

b) z niedostosowania społecznego; 

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

d) z zaburzeń zachowania i emocji; 

e) ze szczególnych uzdolnień; 

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

h) z przewlekłej choroby; 

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 i kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły). 

 

4. Pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni w formie: 

 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
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c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

d) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; 

e) zajęć logopedycznych; 

f) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne; 

g)  innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

h) zajęć związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

i) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

j) porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

5. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana jest rodzicom uczniów                          i 

nauczycielom przez nauczycieli i specjalistów, poradnie, ośrodki doskonalenia 

nauczycieli. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych, w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej dla uczniów w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 
6. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

 

a) rodzicami uczniów; 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

a) ucznia; 

b)  rodziców ucznia; 

c) dyrektora; 

d) nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem; 

e) pielęgniarki/higienistki szkolnej; 

f) poradni; 

g) asystenta edukacji romskiej; 

h) pomocy nauczyciela; 

i) asystenta nauczyciela lub pomocy nauczyciela; 

j) pracownika socjalnego; 

k) asystenta rodziny; 

l) kuratora sądowego; 

m) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na podstawie: 
 

a) rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli    

i specjalistów; 

b) opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,           

o specyficznych trudnościach w uczeniu się; 

c) innej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

wskazującej na potrzebę takiego dostosowania; 

d) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych                         

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym; 



e) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania; 

f) opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia 

określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego. 

 

9. Korzystanie z pomocy psychologiczno–pedagogicznej w szkole jest dobrowolne                

i nieodpłatne. 

 

10. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej oraz prowadzenie i przechowywanie dokumentacji jest 

wychowawca oddziału. 
 


