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Procedura organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 

 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia  2013 r. w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 532 z dn. 7 maja 2013 r.) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) 

Cel procedury 

 Określenie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

uczniom  I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu i ich 

rodzicom  

Art. 1 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych  

w rozporządzeniu. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

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 udzielana w szkole polega 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. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 
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Art.  2 

1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy klas oraz specjaliści (pedagog, psycholog). 

3. 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. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora, nauczyciela, wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzących zajęcia 

z  uczniem; 

4) pielęgniarki szkolnej, poradni; 

5) pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sadowego, asystenta edukacji 

romskiej 

Art.  3 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem oraz  w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych (w miarę możliwości); 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

5) porad i konsultacji. 

2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom, nauczycielom 

    w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

Art.  4. 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do 

rodzaju prowadzonych zajęć. 

2. Zajęcia  związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji 

edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą 

głównie  nauczyciele przedsiębiorczości, inni nauczyciele w ramach swoich przedmiotów oraz 

wychowawcy i specjaliści.  

3. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 
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Art.  5. 

1. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich 

zainteresowania i uzdolnienia. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie 

u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, 

b) szczególnych uzdolnień; 

2) doradztwo edukacyjno-zawodowe 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem i informują o tym: wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę. 

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w art. 3 wychowawca 

klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym 

mowa w rozporządzeniu. Plan udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie 

wymiaru godzin zatwierdza dyrektor szkoły. 

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

7. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – 

z innymi nauczycielami wychowawczych i specjalistami, prowadzącymi zajęcia 

z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa w art. 2 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców ucznia/opiekunów prawnych albo 

pełnoletniego ucznia. 
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Art.  6. 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

w tym ustalenie dla ucznia form i okresu udzielania tej pomocy oraz wymiaru godzin, 

w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu (art. 71b ust. 7 pkt 2 

i 3 ustawy) 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym 

programie edukacyjno-terapeutycznym 

 

3. Pracę zespołu powołanego dla ucznia o posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego koordynuje wychowawca klasy 

4. Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu. Częstotliwość spotkań 

wynika z zaleceń do pracy ujętych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. 

 

UDZIELANIE POMOCY – skrócona ścieżka postępowania  

1. Stwierdzenie, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Przekazanie informacji wychowawcy klasy  

3. Dyrektor tworzy zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących  

z uczniem zajęcia i wyznacza osobę koordynującą jego pracę 

4. Wychowawca lub zespół (w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego) określa zakres, w którym uczeń potrzebuje pomocy oraz 

zalecane formy, sposoby i okres jej udzielania. 

5. Na podstawie zaleceń wychowawcy lub zespołu, dyrektor ustala dla ucznia formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz informuje 

rodziców ucznia. 

6. Wychowawca informuje zespół uczących nauczycieli o podjętych formach udzielania 

pomocy i o konieczności objęcia pomocą danego ucznia w trakcie bieżącej pracy (na 

każdym przedmiocie). Każdy wychowawca ma obowiązek zapoznać zespół uczących 

nauczycieli o zaleceniach wynikających z opinii poradni jak i zaleceniach 

wewnętrznych. Nauczyciele uczący danego ucznia zapoznanie się z zaleceniami 

poświadczają własnoręcznym podpisem. Dokument sporządza wychowawca.  

7. Całość dokumentacji kompletuje wychowawca klasy (teczka wychowawcy) 

8. Gdy uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

- zespół: dokonuje  wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania,  

- opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny uwzględniający 

zalecenia poradni psychologiczno-  pedagogicznej  

- dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.  


