ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W X LO

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. 1991 nr 95 poz.425 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.2017 poz 59)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę -Prawo oświatowe (Dz.
U.2017 poz 60)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
2013 poz. 532)
5. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. poz.1113)
6. Rozporządzenie MEN z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
(U.2012 poz.997)
7. Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania
zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu
lub toku nauki (Dz.U. 2002 nr 3 poz 28)
8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz.U.2014)
poz 1157)

§1
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1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:
• niepełnosprawności;
• niedostosowania społecznego;
• zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
• zaburzeń zachowania lub emocji;
• szczególnych uzdolnień;
• specyficznych trudności w uczeniu się;
• deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej;
• choroby przewlekłej;
• sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
• niepowodzeń edukacyjnych;
• zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;
• trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w X LO udzielana jest przez pracowników pedagogicznych
oraz pedagoga i psychologa szkolnego.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na
wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
5. W przypadku rezygnacji przez rodzica lub pełnoletniego ucznia z pomocy ze strony szkoły, gdy
istnieją wskazania do jej udzielenia, konieczne jest pisemne oświadczenie osoby rezygnującej.
Oświadczenie przechowywane jest wraz z dokumentami o pomocy psychologicznopedagogicznej w tzw. teczce ucznia.
6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
• ucznia,
• rodziców ucznia,
• dyrektora szkoły,
• nauczyciela,
• wychowawcy,
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• specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem,
• poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• nauczyciela wspomagającego,
• pielęgniarki szkolnej,
• asystenta rodziny,
• kuratora sądowego, organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
7. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem
przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w formie:
• zajęć rozwijających uzdolnienia,
• zajęć rozwijających umiejętność uczenia się,
• zajęć specjalistycznych: rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne,
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
i kariery zawodowej,
• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
• porad i konsultacji,
• warsztatów.
8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
9. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia
efektywności uczenia się.
10. Zindywidualizowane ścieżki kształcenia są zorganizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać
do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu ucznia, szczególnie ze względu na stan
zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym
i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb
edukacyjnych.
11. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane :
• wspólnie z oddziałem,
• indywidualnie z uczniem.

12. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika
potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. X LO współpracuje z Poradnią PsychologicznoPedagogiczną nr 1 w Gdańsku, ul. Obywatelska 1.
13. Do wniosku o wydanie opinii przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca,
nauczyciele informację o sposobie funkcjonowania ucznia na określonych zajęciach
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edukacyjnych, a pedagog/ psycholog informują poradnię psychologiczno-pedagogicznej
o udzielanych dotychczas formach pomocy.
14. Przed wydaniem opinii Poradnia Psychologiczni-Pedagogiczna nr 1 w Gdańsku we współpracy
z X LO z rodzicami ucznia (prawnymi opiekunami) lub pełnoletnim uczniem przeprowadza
analizę funkcjonowania ucznia, uwzględniającą efekty udzielanej przez szkołę dotychczasowej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
15. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje w szkole program nauczania,
z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze
stanu zdrowia.
16. Na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii,
tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem,
uwzględniając konieczność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
17. Nauczyciele prowadzący z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
18. Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów, którzy są objęci
kształceniem specjalnym oraz nauczaniem indywidualnym.

§2
1. Do zadań dyrektora szkoły należy:
1) organizacja i wspomaganie działań szkoły w zakresie planowania i przeprowadzenia
działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologicznopedagogicznej;
2) powoływanie zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
3) ustalanie wymiaur godzin poszczególnych form udzielania pomocy;
4) informowaniev na piśmie rodziców lub prawnych opiekunów o proponowanych formach
pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i specjalistów w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych, dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania
pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
2. Wychowawcy, nauczyciele, specjaliści (pedagog, psycholog):
1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów;
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2) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
3) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie w życiu szkoły;
4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu
podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpracują z 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.
3. Do zadań pedagoga i psychologa w X LO należy w szczególności:
1) prowadzenie 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.
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w życiu szkoły;
3) udzielanie uczniom 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 grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń
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edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
z

uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań

i uzdolnień uczniów;
2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
3)

wspieranie

nauczycieli,

wychowawców

i

innych

specjalistów

w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) w przypadku braku doradcy zawodowego w szkole dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela,
wychowawcę lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa powyżej.

§3
1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel
lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem
i informują o tym wychowawcę klasy.
2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi
taką potrzebę.
3. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców
ucznia.
4. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami
i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami
5. Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się
zalecenia zawarte w posiadanych przez ucznia orzeczeniach i opiniach poradni.
6. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w innych formach (patrz pkt 7, §1 ), 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.
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7. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor
szkoły informuje w formie pisemnej rodziców ucznia.
8. Osobą wskazaną przez dyrektora szkoły do planowania i koordynowania udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uczniom w szkole jest pedagog szkolny, z którym współpracują
koordynatorzy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w klasach, czyli wychowawcy klas.
9. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym ustalanie: form
udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin, w którym poszczególne formy
będą realizowane, jest zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem
(koordynatorem zespołu jest wychowawca klasy). Ustalenia te są uwzględniane w
opracowanym dla ucznia indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET).
10. IPET opracowuje zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia, na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie
dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
11. Zespół dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności udzielanej mu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.
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