
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w ZPSM nr 4 im. K. Szymanowskiego w Warszawie 

 

I.  

Informacje ogólne 

 

1. Podstawą prawną udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole jest 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (tekst.jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1280) 

2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w Szkole opisane są w Statucie Szkoły 

w rozdziale XV. 

3. Opinie i orzeczenia z  poradni psychologiczno-pedagogicznych lub zaświadczenia lekarskie 

rodzice lub uczniowie pełnoletni składają w sekretariacie Szkoły. 

4. Kopie opinii, orzeczeń lub zaświadczeń lekarskich  przekazywane są do pedagoga i psychologa 

szkolnego, którzy zapoznają wychowawcę klasy z zaleceniami do pracy z danym uczniem. 

5. Na podstawie opinii, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich przedstawionych przez rodziców ucznia 

lub ucznia pełnoletniego, zgłoszenia rodziców, nauczycieli i wychowawców, pielęgniarki szkolnej 

oraz na podstawie własnych obserwacji, pedagog i psycholog szkolny tworzą listę uczniów 

objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w danym roku szkolnym. 

 

II.  

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla uczniów z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

zaświadczeniami lekarskimi lub zaświadczeniami od specjalistów  

oraz z rozpoznanymi problemami i potrzebami 

 

1. Wychowawca klasy, po zapoznaniu się z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

zaleceniami lekarza, lub po rozpoznaniu problemów lub potrzeb ucznia, organizuje  zebranie 

zespołu nauczycielskiego uczącego danego ucznia, dla którego organizuje się pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną. W skład zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele uczący ucznia, 

wychowawca, pedagog oraz psycholog szkolny. 

2. Ustala się, że w danym półroczu odbywa się jedno zebranie zespołu nauczycielskiego, chyba że 

sytuacja wymaga częstszych spotkań. 

3. Udział w zebraniu zespołu jest obowiązkowy, a wszystkich uczestników obowiązuje zachowanie 

poufności. 

4. Na pierwszym zebraniu zespołu nauczycielskiego wychowawca przedstawia  sytuację ucznia, 

zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza do pracy z uczniem oraz wszelkie 

informacje uzyskane od rodziców ucznia lub poszczególnych nauczycieli dotyczące jego 

problemów i potrzeb. 

5. Zespół nauczycielski ustala ogólne zasady bieżącej pracy z uczniem i sposoby wspierania. 



6. Każdy nauczyciel uczący danego ucznia opracowuje indywidualny plan działań wspierających 

(według przyjętego wzoru), z uwzględnieniem specyfiki swojego przedmiotu, na podstawie 

którego udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

7. Kopię indywidualnego planu działań wspierających każdy członek zespołu nauczycielskiego 

przekazuje do wychowawcy danego ucznia. 

8. Wychowawca informuje pisemnie dyrektora Szkoły oraz rodziców ucznia lub ucznia 

pełnoletniego o planowanych działaniach wspierających. 

9. Kolejne zebranie zespołu nauczycielskiego poświęcone jest ocenie efektywności udzielanego 

wsparcia. 

 

III.  

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w Szkole powołuje się 

zespół do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. W skład zespołu wchodzą: pedagog i psycholog szkolny, wychowawca oraz nauczyciele uczący 

danego ucznia. 

3. Zespół  ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej opracowuje Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego we 

współpracy  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną. 

4. Wychowawca informuje dyrektora Szkoły oraz rodziców ucznia lub ucznia pełnoletniego  

o planowanych działaniach wspierających w ramach IPET-u. 

5. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, 

dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę 

potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 


