
Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu

REGULAMIN ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
W ZESPOLE SZKÓŁ SZKÓŁ NR 7 w WAŁBRZYCHU

Na podstawie:
1. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 
2. 2. art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,z późn.

zm.).
3. Rozporządzenia  MEN  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie  zasad  organizacji  i  udzielania  pomocy

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591). 
4. Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2017, poz. 1643).

5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych,  niedostosowanych  społecznie  i  zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, poz. 1578).

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne oraz
udzielane jest uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. 
Osobą,  do  której  należy  planowanie  i  koordynowanie  udzielania  uczniowi  pomocy
psychologiczno  –  pedagogicznej  (PPP) -  we  współpracy  z  nauczycielami  i  specjalistami  -  jest
wychowawca klasy. 

§ 1. 

Celem procedury jest:
1. ustalenie  zasad  organizowania  i  udzielania  PPP  uczniom,  rodzicom/opiekunom,

nauczycielom;
2. określenie zasad dokumentowania i ewaluacji PPP;
3. wskazanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych z PPP;
4. ustalenie formy współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 
§ 2. 

1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na:
• rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
• rozpoznawaniu  czynników  środowiskowych  wpływających  na  funkcjonowanie  ucznia  w

szkole;
• stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu

oraz w środowisku społecznym;
• rozpoznawaniu  przyczyn  trudności  w  opanowywaniu  umiejętności  i  wiadomości  przez

ucznia;
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• wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
• opracowywaniu i  wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla

uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
odpowiednio  o  charakterze  resocjalizacyjnym  lub  socjoterapeutycznym  dla  uczniów
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

• prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;
• podejmowaniu  działao  wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikających  z  programu

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
• wspieraniu  uczniów,  metodami  aktywnymi,  w  dokonywaniu  wyboru  kierunku  dalszego

kształcenia,  zawodu  i  planowaniu  kariery  zawodowej  oraz  udzielaniu  informacji  w  tym
kierunku;

• wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
• udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagao edukacyjnych wynikających

z  realizacji  programów  nauczania  do  indywidualnych  potrzeb  psychofizycznych  i
edukacyjnych  ucznia,  u  którego  stwierdzono  zaburzenia  i  odchylenia  rozwojowe  lub
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

• wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
• umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
• podejmowaniu działao mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły.
3. Pomocy  psychologiczno  -  pedagogicznej  w  szkole  udzielają  uczniom  nauczyciele,

wychowawcy oraz specjaliści, a w szczególności: psychologa, pedagoga, logopedę, doradcę
zawodowego i terapeutów pedagogicznych.

4. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: ucznia, rodziców
ucznia,  dyrektora  szkoły,  nauczyciela,  wychowawcy,  specjalisty  prowadzącego  zajęcia  z
uczniem,  poradni,  asystenta  nauczyciela,  pomocy  nauczyciela,  pielęgniarki  szkolnej,
asystenta  rodziny,  kuratora  sądowego,  organizacji  pozarządowej  lub  innej  instytucji
działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5. W szkole  pomoc  psychologiczno-pedagogiczna jest  udzielana w trakcie  bieżącej  pracy  z
uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

◦ zajęć rozwijających uzdolnienia;
◦ zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 
◦ zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 
◦ zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno  –  kompensacyjnych,  logopedycznych

rozwijających  kompetencje  emocjonalno  –  społeczne  oraz  innych  o  charakterze
terapeutycznym; 

◦ zajęć  związanych  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  oraz  planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej; 

◦ zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
◦ porady indywidualne i konsultacje;
◦ warsztaty.
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§ 3. 
Obowiązki w zakresie wsparcia uczniów 

1. Dyrektor szkoły: 
1) organizuje PPP w szkole;
2) powołuje zespoły klasowe, którym przewodniczy wychowawca; 
3) ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy; 
4) informuje rodziców albo pełnoletniego ucznia o proponowanych formach PPP poprzez

dziennik elektroniczny; 
5) wspiera  nauczycieli,  wychowawców  i  specjalistów  w  rozwiązywaniu  problemów

wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania
PPP; 

6) wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia działań mających
na celu poprawę jakości udzielanej PPP; 

7) występuje,  za  zgodą  rodziców  albo  pełnoletniego  ucznia,  do  publicznej  poradni
psychologiczno – pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie
sposobu rozwiązania problemu ucznia w sytuacji braku poprawy jego funkcjonowania,
mimo udzielanej PPP; 

8) występuje,  za  zgodą  rodziców  albo  pełnoletniego  ucznia,  do  publicznej  poradni
psychologiczno – pedagogicznej, z wnioskiem o opinię w sprawie zindywidualizowanej
ścieżki edukacyjnej dla ucznia. 

2. Rolę koordynatora ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej w ZS7 pełni pedagog szkoły
wskazany przez dyrektora. Zadania koordynatora:
1) prowadzi szkolny wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną;
2) uczestniczy  w  pracach Zespołu  klasowego dla  uczniów  posiadających  opinie  i

orzeczenie; 
3) monitoruje  dokumentację  ucznia,  tworzoną  przez  wychowawcę  w  ramach  pomocy

psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Do zadań Wychowawca klasy należy: 
1) informowanie innych nauczycieli o potrzebie objęcia ucznia PPP w trakcie ich bieżącej

pracy z uczniem, jeśli stwierdzi taką potrzebę; 
2) planowanie  i  koordynowanie  PPP  w  ramach  zintegrowanych  działań  nauczycieli  i

specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem;
3) wypełnianie dokumentu – wzór 1 i podejmowanie działania: 

▪ ustalenie  terminy  spotkań  zespołu  klasowego,  o  którym  informuje  nauczycieli
uczących w klasie, rodziców albo pełnoletniego ucznia;

▪ we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami albo pełnoletnim uczniem,
ustalanie formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla danego ucznia;

▪ w  każdym  roku  wraz  z  zespołem,  dokonywanie  w  formie  pisemnej  oceny
efektywności udzielanych innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

5) poprzez  dziennik  elektroniczny  informowanie  rodziców  albo  pełnoletniego  ucznia  o
terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim;
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6) współpracownie z nauczycielami, specjalistami i rodzicami ucznia objętego PPP,
7) przeanalizowanie  dostarczonych  przez  rodziców  orzeczeń  z  poradni  psychologiczno–

pedagogicznej i wszczęcie postępowania;
8) przeanalizowanie  opinii  poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej  i  wstępne

zdefiniowanie trudności / zdolności uczniów;
9) przyjmowanie  uwag  i  opinii  nauczycieli  pracujących  z  daną  klasą  o  specjalnych

potrzebach edukacyjnych uczniów;
10) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
11) określenie  specjalnych  potrzeb  ucznia  samodzielnie  lub  we  współpracy  z  grupą

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie;
12) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej

wszczęcie właściwego postępowania;
13) w przypadku,  kiedy  rodzic  lub  pełnoletni  uczeń dostarcza  wychowawcy/pedagogowi

szkolnemu opinię z PPP lub zaświadczenie lekarskie jest to jednoznaczne z wyrażeniem
zgody na udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

14) opracowuje  Kartę  wsparcia  ucznia  -  złożenie  jej  w  sekretariacie  do  zaakceptowania
przez  dyrektora  szkoły  (wyrażone  podpisem)  jest  jednoznaczne  z  uruchomieniem
sformalizowanej formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniowi – w ramach
form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole;

15) po założeniu karty wychowawca jest zobowiązany do poinformowania członków zespołu
oddziałowego  o  tym  fakcie  i  ma  obowiązek  udostępnić  nauczycielom  do  wglądu
zalecenia  do  pracy  z  uczniem  zawarte  w  karcie  i  w  opinii  psychologiczno  –
pedagogicznej.  Fakt  zapoznania  się  nauczycieli  z  zaleceniami  PPP  powinien  być
odnotowany w formie podpisu nauczyciela na karcie ;

16) na karcie wsparcia znajduje się oświadczenie rodzica/pełnoletniego ucznia, że zapoznał
się z proponowanymi formami pomocy dla dziecka/ dla niego, które rodzic podpisuje w
momencie poinformowania go przez wychowawcę;

17) karta  może być  opracowana na cały  okres  edukacyjny lub jeden rok  szkolny lub na
określony czas w zależności od potrzeb ucznia;

18) wychowawca jest zobowiązany każdorazowo po zmianie nauczyciela lub po włączeniu
nowego  nauczyciela  przedmiotowego  poinformowad  go  o  zaleceniach  do  pracy  z
uczniem, co potwierdza nauczyciel podpisem na odwrocie opinii PPP lub karty;

19) kartę wsparcia przechowuje wychowawca w teczce ucznia w gabinecie pedagoga;
20) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach;
21) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno –

pedagogicznej i postępach ucznia;
22) zangażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;
23) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji

pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom swojej klasy, w tym Kart Wsparcia; 
24) 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;

25) Wychowawca realizuje zadania poprzez:
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◦ świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
◦ bliższe  poznanie  uczniów,  ich  zdrowia,  cech  osobowościowych,  warunków

rodzinnych i  bytowych,  ich potrzeb i  oczekiwań; 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  możliwośd  analizowania  dokumentów  (orzeczenia,  opinii,  dokumentacji
medycznej udostępnionej przez rodzica, itp.), analizowania wytworów dziecka.
Może mieć również dostęp do wyników badać prowadzonych przez specjalistów
i do pogłębionej diagnozy;

◦ dostosowywanie wymagać edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów;
◦ rozpoznawanie  przyczyn  niepowodzeć  edukacyjnych  lub  trudności  w

funkcjonowaniu  uczniów,  w  tym  barier  i  ograniczeć  utrudniających
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;

◦ indywidualizowanie  pracy  z  uczniem  na  obowiązkowych  i  dodatkowych
zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

◦ prowadzenie  działać  służących  wszechstronnemu  rozwojowi  ucznia  w  sferze
emocjonalnej i behawioralnej;

◦ rozwijanie pozytywnej motywacji  uczenia się, wdrażanie efektywnych technik
uczenia się;

◦ stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim
charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form
oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

a) wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
b) odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze 
strony ucznia, aby uzupełni braki w wiedzy oraz opanować wymagane 
umiejętności,
c) przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

 d) wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.
• tworzenie  środowiska  zapewniającego  wychowankom  prawidłowy  rozwój

fizyczny  i  psychiczny,  opiekę  wychowawczą  oraz  atmosferę  bezpieczeństwa  i
zaufania;

• ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu
konfliktów z rówieśnikami;

• pomoc  w  rozwiązywaniu  napięć  powstałych  na  tle  konfliktów  rodzinnych,
niepowodzeń szkolnych spowodowanych trudnościami w nauce;

• utrzymywanie  systematycznego  kontaktu  z  nauczycielami  uczącymi  w
powierzonej  mu  klasie  w  celu  ustalenia  zróżnicowanych  wymagań  wobec
uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

• wdrażanie  uczniów  do  wysiłku,  rzetelnej  pracy,  cierpliwości,  pokonywania
trudności,  odporności  na  niepowodzenia,  porządku  i  punktualności,  do
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prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
• systematyczne  interesowanie  się  postępami  (wynikami)  uczniów  w  nauce:

zwracanie szczególnej uwagi zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i
na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w nauce, analizowanie wspólnie
z wychowankami,  samorządem klasowym, nauczycielami i  rodzicami przyczyn
niepowodzeo uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i  średnio uczących się do
dalszego  podnoszenia  wyników  w  nauce,  czuwanie  nad  regularnym
uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne, badanie przyczyn opuszczania przez
wychowanków zajęd szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z
przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w
uzupełnieniu materiału;

• tworzenie  poprawnych  relacji  interpersonalnych  opartych  na  życzliwości  i
zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęd pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków,
rajdów;

• tworzenie  warunków  umożliwiających  uczniom  odkrywanie  i  rozwijanie
pozytywnych  stron  ich  osobowości:  stwarzanie  uczniom  warunków  do
wykazania  się  nie  tylko  zdolnościami  poznawczymi,  ale  także  -  poprzez
powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi,
opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

• współpracę z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach
ich zdrowia, organizowanie opieki i pomocy materialnej uczniom;

• udzielanie  doraźnej  pomocy  uczniom  w  sytuacjach  kryzysowych  z
wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji
pomocowych,

• udzielanie  pomocy,  rad  i  wskazówek  uczniom  znajdującym  się  w  trudnych
sytuacjach życiowych, występowanie do organów przedszkola/szkoły/placówki i
innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy. 

4. 1.  Do  obowiązków  każdego  nauczyciela w  zakresie  wspierania  uczniów  i  świadczenia
pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy: 

1) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
2)  udział  w  pracach  Zespołu  wychowawczego  przy  opracowywaniu  zintegrowanych  działań
nauczycieli  w  celu  podniesienia  efektywności  uczenia  się  i  poprawy  funkcjonowania  ucznia  w
szkole;
3)  udział  w  pracach  zespołu  oceniającego  efektywność  świadczenia  pomocy  psychologiczno
-pedagogicznej i planującego dalsze działania oraz zebraniach organizowanych przez wychowawcę;
4) prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
5) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w  tym  barier  i  ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  uczniów  i  ich  uczestnictwo  w  życiu
szkoły;
6) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
7) zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
8)  dostosowanie  wymagań  edukacyjnych  uczniom  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
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a)  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  –  na  podstawie  tego
orzeczenia  oraz  ustaleń  zawartych  w  indywidualnym  programie  edukacyjno  -terapeutycznym,
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,

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,  który  objęty  jest  pomocą
psychologiczno#pedagogiczną  w  przedszkolu/szkole/placówce  -  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,
9)  sporządzenie  dostosowań  wymagań  do  indywidualnych  potrzeb  ucznia  prowadzonych  przez
wychowawcę w obszarze dostosowania treści przedmiotowych;
2. Zaleca  się  indywidualizowanie  pracy  z  uczniem na obowiązkowych  i  dodatkowych zajęciach
edukacyjnych,  odpowiednio  do  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych ucznia, np. poprzez:
1) prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania przez:

a) Dzielenie uczniów na grupy, które w zależności od tematu i rodzaju wykonywanych zadań
różnią się liczebnością i składem, np.

 każda grupa składa się z uczniów o zróżnicowanych uzdolnieniach, wiadomościach. Uczniowie z
trudnościami współpracują ze zdolniejszymi i uczą się od nich (tzw. tutoring rówieśniczy). Wyniki
pracy grupy referuje najsłabszy uczeń w zespole, a pozostali mogą jego wypowiedź uzupełniać,

 każdą  grupę  tworzą  uczniowie  o  zbliżonym  poziomie  wiedzy  i  podobnych  kompetencjach.
Nauczyciel różnicuje zadania stawiane przed poszczególnymi grupami i tak je dobiera, aby były one
jak najbardziej dopasowane do możliwości uczniów wchodzących w skład danego zespołu.

 Akceptowanie faktu, że każdy uczeń pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla
siebie  poziomie.  Określenie  limitu  czasu  na  daną  pracę  –  najlepiej  dać  go  za  dużo,  tak  żeby
uczniowie mogli „pokonać zegar”.

 Stosowanie  na  lekcjach  kart  dydaktycznych,  kart  pracy,  które  umożliwiają  każdemu uczniowi
omawianie kolejnych partii materiału w swoim własnym tempie. Dawanie poleceń typu: „Spróbuj
rozwiązać”, „Zrób które możesz”, „Zrób, ile możesz”, „Rozwiąż, które chcesz”, „Napisz, ile zdążysz”.

 Wykorzystywanie  materiałów  odwołujących  się  do  wielu  zmysłów:  multimedialnych  gier
dydaktycznych, łamigłówek, krzyżówek, domina itp.

 Stosowanie  metod  polisensorycznych,  czyli  wielozmysłowego  uczenia  się  (prezentacje
multimedialne, programy komputerowe, modele, makiety itp.) oraz metod interaktywnych (burza
mózgów, mapa mentalna, plakat/folder, portfolio, eksperymenty/ doświadczenie, instruktaż, praca
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konstrukcyjna itp.)
 Wykorzystywanie  pierwszej  lekcji  z  nowego  tematu  lub  działu  do  aktywowania  uczniów  z

trudnościami. Można np. prosić ich o wyjaśnienie nowego pojęcia, rozwiązanie prostego przykładu
na  tablicy  lub  wskazanie  odpowiednich  wielkości.  Przeważnie  polecenia  wykonywane  są
poprawnie, co jest podstawą do wystawienia pozytywnej oceny.

 Upewnienie się, że zlecone uczniowi zadania lub ćwiczenie ma wyraźną strukturę, jest dobrze
określone i mieści się w granicach jego możliwości. Pierwsza część nich będzie łatwa lub na tyle mu
znajoma, żeby mógł ją prawidłowo wykonać i już na wstępie doświadczyć sukcesu.

 Dopilnowanie, by uczeń powtórzył instrukcję w celu upewnienia się, że wie, co ma robić.
b) stosowanie różnych metod podpowiedzi:

 Formułowanie jasnych, konkretnych pytań lub doprowadzanie na właściwy trop,  co musi  być
zrobione, aby osiągnąć pożądany poziom wykonania.

 Podawanie  na  kartkach  dyspozycji,  które  pozwolą  krok  po  kroku  znaleźć  odpowiednie
rozwiązanie, np. zadanie pytań naprowadzających, będących wskazówką, w jaki sposób wykonać
daną formę ćwiczeniową.

 Wcześniejsze podawanie szczegółowych zagadnień do tematu, z poleceniem zebrania materiałów
dotyczących jednego, wybranego zagadnienia.

c) Przedstawienie wzoru wykonania zadania, np.:
 gotowych wzorów, ale na inny temat niż opracowany w klasie,
 tekstu rozwiązania na opracowany temat, ale z lukami do uzupełnienia,
 podanie na kartkach słowniczków tematycznych, wyjaśnień obcych wyrazów lub trudniejszych

pojęć, których zastosowanie pomoże rozwiązać zadanie.
d) aranżowanie współpracy między uczniami:

 Sadzanie w ławkach uczniów z trudnościami przy uczniach przeciętnych, z którymi się przyjaźnią i
poprosić tych drugich, żeby pomagali im przy rozwiązywaniu zadań, przypominali o upływie czasu
itp.

 Przy powtarzaniu omówionego materiału i utrwalaniu wiedzy stosowanie autotestów typu:
 „dyktando twórcze”,  gdzie  uczniowie  sami  w małych  grupach układają  tekst  do  zapisania,  a

najlepszy z nich - „nauczyciel” - dyktuje go wszystkim,
 „moja klasówka” - uczniowie konstruują po dwa lub trzy pytania bądź zadania dla kolegi z ławki i

sami oceniają ich wykonanie.
 Staranie  się,  aby  każdy  uczeń  z  trudnościami  odrabiał  lekcje  lub  przygotowywał  się  do

sprawdzianu z kolegą, który mieszka blisko niego.
e)  różnicowanie  prac  domowych  pod  względem  stopnia  trudności,  sposobu  i  formy

wykonania:
f)  Dokładne  wyjaśnianie  tematu,  treści  i  celu  pracy  domowej  oraz  ukazanie  związku  z

zagadnieniami omawianymi na zajęciach.
g) Mobilizowanie uczniów do odrabianie zadań domowych poprzez systematyczną kontrolę

prowadzoną przez nauczyciela.
h)  Przydzielanie  uczniom  zróżnicowanych  zadań:  obowiązkowych,  dodatkowych  dla

chętnych oraz proponowanych przez nich samych.
i) Podawanie instrukcji  wykonawczej i  techniki  wykonania – udzielenie przez nauczyciela

wskazówek rzeczowych i metodycznych, wskazanie środków potrzebnych do wykonania zadania
domowego.
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j) Udzielanie odpowiedzi na pytania uczniów i dodatkowych wyjaśnień.
g) Sprawdzanie, poprawianie i ocenianie przez nauczyciela pracy domowej.

3. Kontrola wiadomości i umiejętności:
 Stosowanie wszelkich możliwych form: odpowiedzi słownych i pisemnych, rysunków, diagramów,

układanek, krzyżówek, schematów, nagrań na dyktafon, prac wykonanych z użyciem piktogramów,
wyciągów  ze  stron  internetowych,  wydruków,  kopii  z  wydawnictw  i  z  prasy,  prezentacji
multimedialnych.
b) Różnicowanie sprawdzianów, czyli takie ich przygotowanie, by:

 zadania sprawdzały wiadomości konieczne i podstawowe,
 zadania były ułożone w formie testów wyboru lub testów wielostronnego wyboru albo testów z

lukami do uzupełnienia,
 punktacja do zadań była jednakowa, bez względu na ich stopień trudności,
 uczeń mógł opracowań: jeden temat lub jedno zadanie spośród dwóch lub trzech danych do

wyboru; wypowiedź na jeden temat, ale z możliwością wyboru dowolnej jej formy.
 pozwalanie uczniowi z trudnościami na korzystanie z notatek, podręcznika, kalkulatora, itp.

c) ocenianie postępów ucznia:
 Ocenianie ucznia zgodnie z  wpisami WSO, które dotyczą uczniów ze  specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi.
 Informowanie o sytuacji oceniania, czyli zapoznanie z regułami: kiedy, co i jak będzie podlegało

ocenie.  Przed  sprawdzianami  można  dawać  uczniowi  kartkę  zawierającą  szczegółowy  zakres
materiału do uzyskania pozytywnej oceny.
d) Dbanie o to, by:

 oceniać ucznia za to, czego się nauczył, a nie za to, czego jeszcze nie umie,
 nie pominąć w ocenie żadnych dobrych stron aktywności ocenianego ucznia,
 ocena była adekwatna do możliwości ucznia, a nie wynikała z porównania go z innymi,
 ocena miała charakter wspierający, zawierała konkretne wskazówki/instrukcje do dalszej pracy

ucznia.
e) stosowanie indywidualnych zaleceń wyrównawczych, które każdorazowo są dostosowywane do
rodzaju ujawnionych u ucznia trudności, braków i zaległości, np. przez:

 Umożliwienie indywidualnych spotkań ucznia z nauczycielem poprzez podanie do wiadomości
uczniów stałych terminów konsultacji.

 Powtarzanie z uczniami słabo opanowanych partii materiału, z zastosowaniem prostych i jasnych
sformułowao typu: „narysuj”, „oblicz”, „wybierz”, „dopasuj” - nie należy stosowad rozbudowanych
poleceń  o  charakterze  wyjaśniającym.  Wszelkie  wyjaśnienia  muszą  być  poparte  obrazem:
rysunkiem, zdjęciem, makietą itp.
f) przygotowanie otoczenia wspierającego nauczyciela w indywidualizacji:

 Przemyślane ustawienie ławek i krzeseł, umożliwiające różne formy aktywności uczniów w czasie
lekcji.  Jeśli  lekcja  prowadzona  jest  głównie  w  formie  frontalnej,  wskazane  jest  ustawienie
wszystkich ławek w rzędach lub w formie stołu konferencyjnego. Jeśli przeważa praca w parach lub
małych grupach, warto ustawid ławki w formie litery „U”, oddzielnych stolików lub tzw. rybiej ości.

 Ustawienie na regałach pomocy dydaktycznych będących w codziennym użytku. 
W indywidualizacji  pracy  poprzez  otwarte  formy nauczania  uczniowie  mogą  korzystad  z  wielu
środków  dydaktycznych,  bez  konieczności  posiadania  kompletu  przez  każdego  ucznia.
Zagospodarowanie ścian, drzwi, okien i  parapetów na zamieszczanie informacji organizacyjnych,
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np. podziału uczniów na małe grupy, tygodniowego lub miesięcznego planu pracy czy instrukcji nt.
odrabiania pracy domowej.
g) dostosowywanie metody pracy do sposobów uczenia się ucznia,
h) udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę klasy,
i) komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy,
j)  prowadzenie  dokumentacji  na  potrzeby  zajęć  dodatkowych  (dydaktyczno–wyrównawczych,
rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych), zgodnie z
obowiązującymi przepisami oświatowymi i wewnątrzszkolnymi,
k) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia
oddziaływao na ucznia oraz wymiany doświadczeo i komunikowania postępów ucznia,
l)  prowadzenie  działań  służących  wszechstronnemu  rozwojowi  ucznia  w  sferze  emocjonalnej  i
behawioralnej,
m) udzielanie  doraźnej  pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów
ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych.
n)  stosowanie  oceniania  wspierającego  ucznia  z  zachowaniem  przede  wszystkim  charakteru
motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej
zawierającej 4 elementy:

 wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,
 odnotowanie  tego,  co  wymaga  poprawienia  lub  dodatkowej  pracy  ze  strony  ucznia,  aby

uzupełnid braki w wiedzy oraz opanowad wymagane umiejętności,
 przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawid pracę,
 wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracowad dalej.

Nauczyciel przygotowuje dla każdego ucznia objętego pomocą Plan działań wspierających (wzór
3) korzystając z gotowego Katalogu dostosowań edukacyjnych.
4. Członkowie Zespołu klasowego:

1) prowadzą obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem; 
2) rozpoznają  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz  możliwości

psychofizyczne uczniów;
3) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
4) rozpoznają  przyczyny  niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w  funkcjonowaniu

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu szkoły; 
5) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
6) współpracują  z  rodzicami  albo  pełnoletnim  uczniem  lub  innymi  podmiotami,  w

zależności od potrzeb, poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w
szczególności  w  zakresie  oceny  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. 

5. Zadania i obowiązki pedagoga szkolnego. Do zadań należy:
1) świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;
2) prowadzenie badań i  działań diagnostycznych,  w tym diagnozowanie indywidualnych

potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych,  a  także
wspieranie mocnych stron ucznia;
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3) diagnozowanie przyczyn niepowodzeo edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu
uczniów,  w  tym  barier  i  ograniczeo  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i  jego
uczestnictwo w życiu szkoły;

4) diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych  w  celu  rozwiązywania  problemów
wychowawczych stanowiących barierę ograniczającą aktywne i pełne uczestnictwo w
życiu szkoły, klasy lub zespołu uczniowskiego;

5) udzielanie  pomocy  psychologiczno  –  pedagogicznej  w  formach  odpowiednich  do
rozpoznanych;

6) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów;
7) minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom

zachowania  oraz  inicjowanie  i  organizowanie  różnych  form  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;

8) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
9) wspieranie  nauczycieli  i  innych  specjalistów  w  udzielaniu  pomocy  psychologiczno–

pedagogicznej;
10) inicjowanie  i  prowadzenie  działań  mediacyjnych  i  interwencyjnych  w  sytuacjach

kryzysowych;
11) pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości,

predyspozycji i uzdolnieo uczniów;
12) rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
13) podejmowanie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych  wynikających  z  Programu

Wychowawczo  -  Profilaktycznego  w  stosunku  do  uczniów  z  udziałem  rodziców  i
wychowawców; 

14) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej;

15) prowadzenie  warsztatów  dla  rodziców  oraz  udzielanie  im  indywidualnych  porad  w
zakresie wychowania;

16) wspomaganie  i  pomoc  nauczycielom  w  opracowaniu  i  realizacji  Programu
Wychowawczo – Profilaktycznego;

17) wspomaganie  i  pomoc  nauczycielom  w  opracowaniu  i  realizacji  poszczególnych
programów profilaktycznych; 

18) wspomaganie  i  pomoc  nauczycielom  w  opracowaniu  i  realizacji  Strategii  działań
wychowawczych,  zapobiegawczych  i  interwencyjnych  wobec  młodzieży  zagrożonej
uzależnieniem; 

19) wspomaganie  i  pomoc  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  potrzeb  edukacyjnych,
rozwojowych  i  możliwości  uczniów  w  ramach  konsultacji  i  porad  indywidualnych,
szkoleń wewnętrznych WDN i udział w pracach zespołów wychowawczych; 

20) koordynowanie  pracą  Zespołu  Wspierającego,  powołanego  do  opracowania
Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;

21) wspomaganie  i  pomoc  wychowawcom  i  nauczycielom  w  opracowywaniu
Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych;

22) współpraca  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  oraz  instytucjami  i
stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i ucznia; 

23) nadzór i  pomoc w przygotowywaniu opinii  o uczniach do Sądu Rodzinnego,  poradni
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psychologiczno-pedagogicznych lub innych instytucji;
24) prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. 1. Zadania i obowiązki doradcy zawodowego. Do zadań należy:
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) opracowanie i  wdrożenie  własnego programu zajęć  związanych z  wyborem kierunku

kształcenia i zawodu dla wszystkich klas kończących;
4) prowadzenie  zajęć  związanych  z  wyborem  kierunku  kształcenia  i  zawodu  z

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowao i uzdolnień
uczniów;

5) w  przypadku  ucznia  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego
doradca zawodowy ma obowiązek:

a) uczestniczyć jako członek zespołu w opracowaniu indywidualnego programu 
edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia,
b) realizować wspólnie z innymi nauczycielami zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, 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 – tj. prowadzić w ramach pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu,
c) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i  
placówkę;
d) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w 
zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
e) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6) opracowanie systemu doradztwa zawodowego w szkole;
7) prowadzenie zajęd edukacyjnych zgodnie z programem i planem zajęć; 

2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce, dyrektor szkoły lub placówki
wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o
których mowa w ust. 1. 

§ 4.

1. Objęcie  ucznia PPP,  NIEPOSIADAJĄCEGO opinii  lub orzeczenia  wydanego przez poradnię
psychologiczno – pedagogiczną:
1) uczeń,  rodzic  sam  może  wyrazić  potrzebę  korzystania  z  pomocy  psychologiczno  –

pedagogicznej  w  formie  porad  i  konsultacji  z  wskazanego  przedmiotu  poprzez
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zgłoszenie wychowawcy lub nauczycielowi;
2) nauczyciel w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno -
pedagogiczną,  nauczyciel  lub specjalista niezwłocznie udziela uczniowi tej  pomocy w
trakcie bieżącej pracy z uczniem i informuje wychowawcę;

3) dyrektor za pośrednictwem wychowawcy klasy wyznacza termin spotkania zespołu, na
którym ustalane są formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

4) dyrektor szkoły poprzez wychowawcę informuje rodziców lub pełnoletniego ucznia o
zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania
oraz wymiarze godzin; 

5) nauczyciele monitorują frekwencję na zajęciach z innych form pomocy psychologiczno –
pedagogicznej; 

6) nauczyciele  dwa  razy  w  roku  dokonują  w  formie  pisemnej  oceny  efektywności
udzielanych innych form pomocy , formułują wnioski i przekazują wychowawcy; 

7) wychowawca w każdym semestrze wraz z zespołem, dokonuje w formie pisemnej oceny
efektywności udzielanych innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej ; 

8) dokumentację przechowuje wychowawca. 

5. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną posiadającego OPINIĘ wydaną przez
poradnię psychologiczno - pedagogiczną: 
1) po  dostarczeniu  przez  rodzica  albo  pełnoletniego  ucznia,  aktualnej  na  szkołę

ponadpodstawową OPINII do sekretariatu szkoły, dokument zostaje zarejestrowany w
korespondencji i przekazany dyrektorowi;

2) sekretariat  szkoły  oryginał  umieszcza  w  indywidualnej  teczce  ucznia,  a  kopię  opinii
przekazuje pedagogowi szkolnemu, pełniącemu zadania koordynatora ds PPP; 

3) pedagog  przekazuje  kopię  wychowawcy,  który  potwierdza  odbiór  własnoręcznym
podpisem; 

4) wychowawca niezwłocznie przekazuje nauczycielom uczącym w jego klasie informacje o
nowej opinii; 

5) wychowawca klasy ustala termin spotkania zespołu klasowego, na którym ustalane są
formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

6) dyrektor  szkoły  zatwierdza  proponowane  formy  pomocy,  okres  ich  udzielania  oraz
wymiar godzin;

7) dyrektor szkoły poprzez wychowawcę informuje rodziców albo pełnoletniego ucznia o
zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, jej okresie udzielania
oraz wymiarze godzin ; 

8) nauczyciele monitorują frekwencję na zajęciach z innych form pomocy psychologiczno –
pedagogicznej; 

9) nauczyciele  dwa  razy  w  roku  dokonują  w  formie  pisemnej  oceny  efektywności
udzielanych innych form pomocy , formułują wnioski i przekazują wychowawcy; 

10) wychowawca w każdym semestrze wraz z zespołem, dokonuje w formie pisemnej oceny
efektywności udzielanych innych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

11) dokumentację przechowuje wychowawca w teczce wychowawcy. 
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3. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną posiadającego ORZECZENIE wydane
przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną: 
1) po  dostarczeniu  przez  rodzica  albo  pełnoletniego  ucznia,  aktualnej  na  szkołę

ponadpodstawową  ORZECZENIA   do  sekretariatu  szkoły,  dokument  zostaje
zarejestrowany w korespondencji i przekazany dyrektorowi;

2) sekretariat  szkoły  oryginał  umieszcza  w  indywidualnej  teczce  ucznia,  a  kopię  opinii
przekazuje pedagogowi szkolnemu, pełniącemu zadania koordynatora ds PPP; 

3) pedagog  przekazuje  kopię  wychowawcy,  który  potwierdza  odbiór  własnoręcznym
podpisem; 

4) wychowawca niezwłocznie przekazuje nauczycielom uczącym w jego klasie informacje o
nowym orzeczeniu; 

5) dyrektor szkoły powołuje zespół ds PPP; 
6) wychowawca  w  formie  pisemnej  informuje  rodziców  albo  pełnoletniego  ucznia

posiadającego  orzeczenie  o  terminie  każdego  spotkania  zespołu  i  możliwości
uczestniczenia w nim; 

7) zespół  w ciągu  30 dni  od  daty  wpłynięcia  orzeczenia  dokonuje  wielospecjalistycznej
oceny funkcjonowania ucznia  i  na jej  podstawie opracowuje Indywidualny Program
Edukacyjno – Terapeutyczny i sporządza protokół spotkania ; 

8) nauczyciele przygotowują dla ucznia z orzeczeniem Indywidualny Program Edukacyjny z
przedmiotu wraz z systemem oceniania  zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej; 

9) dyrektor  niezwłocznie  informuje  pisemnie  rodziców  albo  pełnoletniego  ucznia  o
ustalonych formach pomocy psychologiczno -  pedagogicznej,  okresie udzielania oraz
wymiarze godzin ; 

10) rodzic  albo  pełnoletni  uczeń  zapoznaje  się  z  IPET,  wyraża  lub  nie  wyraża  zgody  na
proponowane formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej własnoręcznym podpisem
; 12)dwa razy do roku (trzy tygodnie przed zakończeniem I semestru i  trzy tygodnie
przed  zakończeniem  II  semestru)  zespół  dokonuje  okresowej  wielospecjalistycznej
oceny  funkcjonowania  ucznia  wraz  z  oceną  efektywności  udzielanej  pomocy   i
ewentualnie dokonuje modyfikacji IPET i sporządza protokół spotkania zespołu ; 

11) dokumentację przechowuje wychowawca w indywidualnej teczce ucznia; 
12) rodzic/pełnoletni  uczeń  otrzymuje  kopię  IPET-u  oraz  wielospecjalistycznej  oceny

funkcjonowania ucznia.

 § 5. 
 Obieg dokumentacji PPP

1. Wychowawca  klasy  ma  obowiązek  założyć  segregator  uczniowi  objętemu  pomocą
psychologiczno – psychologiczną.  Segregator przechowywany jest  w gabinecie pedagoga
pokój  nr  8.  Do  segregatora  dostęp  ma  wychowawca  i  pedagog.  Wychowawca  jest
odpowiedzialny za segregator swoich uczniów.

2. Pomoc  PPP  jest  udzielana  na  wniosek  rodzica/pełnoletniego  ucznia/nauczyciela,  który
wyraża chęć na piśmie zgodnie ze wzorem nr 1.
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3. Rodzic/pełnoletni uczeń może zrezygnować z PPP,  zgodnie ze wzorem nr 2;
4. Wychowawca do 15 września każdego roku ma obowiązek zebrać opinię lub orzeczenie od

rodziców oraz  załączniki  zgodne ze  wzorem 1 lub 2,  przy  czym dostarczenie  opinii  jest
równoznaczne ze zgoda na objęcie PPP. Opinie i orzeczenia muszą zostać zarejestrowane w
sekretariacie szkoły.

5. W przypadku przyjęcia ucznia w czasie roku szkolnego, który posiada opinię lub orzeczenie
lub otrzymania przez rodzica opinii/orzeczenia,  wychowawca ma obowiązek w ciągu 14 dni
podjąć czynność mające na celu objęcia ucznia pomocą.

6. Do 30 września każdego roku wychowawca zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia
(wzór nr 1) i zwołuje Zespół klasowy, na którym nauczyciele przedstawiają swój Plan działań
wspierających ( wzór nr 3) oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych.

7. Do  10  października  wychowawca  przedstawia  rodzicom  kartę  Indywidualnych  Potrzeb
Ucznia i uzyskuje od rodzica zgodę/brak zgody na zaproponowane formy wsparcia.

8. Zespół  klasowy dokonuje rocznej  ewaluacji  Planu działań wspierających do końca maja.
Wychowawca wypełnione dokumenty przekazuje dyrektorowi do akceptacji do 10 czerwca.

9. Do 30 września wychowawca ma obowiązek założyć dla każdego ucznia objętego pomocą,
Tabelę  działań  PPP,  w  Mobidzienniku,  w  module  Inne/Arkusz  IPET  (wzór  4).  Tabele
wypełniaja wszyscy, któzy udzielili uczniowi pomocy i wsparcia.

10. Na koniec roku tabela działań jest drukowana, opieczętowana i dołączona do segregatora
ucznia.

Załączniki do procedur:
1. wzór nr 1  Karta indywidualnych potrzeb
2. wzór nr 2  Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
3. wzór nr 3  Rezygnacja z objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną
4. wzór nr 4  Plan działań wspierających
5. wzór nr 5  Tabela działań PPP
6. karta IPET
7. katalog dostosowań edukacyjnych

Data obowiązywania dokumentu 1 września 2021 r.

Podstawa prawna

Podpis dyrektora
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