
 

 

Procedura udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 

1. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w 

tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności: obserwację pedagogiczną, w 

trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w 

uczeniu się lub szczególnych uzdolnień. 

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 lub dyrektor  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 lub dyrektora, że konieczne jest 

objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,  odpowiednio wychowawca 

klasy lub dyrektor  planują i koordynują udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

6. Wychowawcy z pomocą pedagoga szkolnego przygotowują Kartę Świadczeń Ucznia, 

w której odnotowane są zalecane zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne zgodne z posiadaną dokumentacją 

i rozpoznanymi potrzebami.  

7. W szkole prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, dydaktyczno-wyrównawcze, przygotowujące 

do sprawdzianu szóstoklasisty oraz różnego rodzaju zajęcia rozwijające uzdolnienia: 



 koło teatralne,  

 zajęcia sportowe,  

 koło plastyczne,  

 chór szkolny, 

 koło języka angielskiego, 

 koło przyrodnicze, 

 koło matematyczne,  

 koło historyczne, 

 koło polonistyczne, 

 koło czytelnicze, 

 zajęcia taneczne. 

 

8. Wychowawca klasy lub dyrektor planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia  oraz - w zależności 

od potrzeb - z innymi nauczycielami, specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, 

poradnią itp. 

9. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca klasy osobę, której zadaniem 

będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniom w szkole. 

10. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, a  także okres ich udzielania oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem Zespołu 

ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

11. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, o ustalonych dla 

ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane są 

informowani rodzice. 

 


