
 

 

Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XVI Liceum 

Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii 

Sempołowskiej 

 

§ 1 

1.Szkoła organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom 

oraz nauczycielom. 

2.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

§ 2 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega  

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i 

pełnego uczestnictwa w życie szkoły i placówki. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną w szkole wynika 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 deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności 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; 



12) z zaburzeń zachowania lub emocji. 

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 3. 

1.Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2.Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności pedagog, psycholog, doradca zawodowy. 

3.Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się  

we współpracy z: 

a) rodzicami uczniów, 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d) innymi szkołami i placówkami, 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

§ 4. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

a) ucznia, 

b) rodziców ucznia, 

c) dyrektora szkoły 

d) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, 

e) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, 

f) pielęgniarki środowiska nauczania wychowania lub higienistki szkolnej, 

g) pracownika socjalnego, 

h) asystenta rodziny, 

i) kuratora sądowego, 

j) asystenta nauczyciela, 



k) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 5. 

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

c) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno- społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

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

i kariery zawodowej,  

e) porad i konsultacji, 

f) warsztatów, 

g) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

h) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych. 

2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom  

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

§ 6. 

1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz 

prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. Liczba uczestników zajęć 

wynosi do 8. 

2.Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności  

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8. 

3.Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.  Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać  10. 

4.Inne zajęcia charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami                    

i odchyleniami rozwojowymi  mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz 

aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10. 

4.Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się. 



5.Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w 

szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji procesu nauczania do 

ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

6.Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem. 

7.Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

8.Szczególowe zasady przyznania uczniowi tej formy pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach placówkach. 

 

§ 7. 

1.Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa  

45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut. 

2.W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych  

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

§ 8. 

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

kształcenia i kariery zawodowej organizowane są w celu wspomagania uczniów  

w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

2.Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod 

pracy. 

3.Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzą nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści. 

4.Nauczyciel indywidualizuje swoje działania pedagogiczne, zarówno na obowiązkowych, jak 

i na dodatkowych zajęciach edukacyjnych dostosowując do możliwości ucznia. 

§ 9. 

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców oraz nauczycieli prowadzą 

nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści. 

§ 10. 

1.Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania, mające na celu rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 



uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich 

zaspokajania. 

2.Działania, o których mowa w ust. 1, mają także na celu rozpoznanie zainteresowań  

i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia 

związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

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

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej 

pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

4.Wychowawca oddziału szkolnego informuje innych nauczycieli i 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 oddziału szkolnego, że konieczne jest 

objęcie ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w formach o których mowa §5, 

wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy , okres jej udzielania oraz wymiar 

godzin , w którym poszczególne formy będą realizowane. 

6.Wychowawca oddziału szkolnego, nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 22 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 

7.Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

uczniowi oceniają efektywność udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych 

działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

8.W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w 

szkole, dyrektor za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni 

z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

9.Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dyrektor szkoły może 

powierzyć innej osobie niż wychowawca oddziału szkolnego. 

10.Zadania wychowawcy oddziału szkolnego, pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego 

określa rozporządzenie. 

§ 11. 

1.Wychowawca planuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

współpracując z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz- w zależności od potrzeb- z 

innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi 

osobami. 



2.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest zadaniem Zespołu. 

2.Zespół  tworzy dyrektor.  

3.Dyrektor wyznacza koordynatora zespołu. 

 

§ 12. 

I. Zadania Zespołu: 

1.Planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowi. 

2.Ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej -  

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

3.Określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla ucznia. 

4.Opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny. IPET zawiera: 

 

1) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) metody pracy z uczniem; 

4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia;  

5) działania wspierające rodziców ucznia; 

6) w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-

pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

5. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności   pomocy 



psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć 

dotyczącej: 

1) danej formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej po zakończeniu jej udzielania, 

2) pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed 

opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny. 

6.Zespół formułuje wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w miarę potrzeb 

modyfikuje IPET. 

7.Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny opracowuje się na okres, na jaki zostało 

wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap 

edukacyjny. Program opracowuje się w twe minie do 30 dni od daty złożenia orzeczenia. 

 

9.Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela 

prowadzącego zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, wychowawcy 

klasy, zespół dokonuje oceny efektywności tych form przed upływem ustalonego przez 

dyrektora okresu udzielania danej formy pomocy. 

10.Zespół spotyka się w czasie roku szkolnego w miarę potrzeb w celu określania zakresu 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom. 

11.Zespół spotyka się w celu zdiagnozowania uczniów klas pierwszych w terminie do 15 

października każdego roku. 

12.Spotkania zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu. 

13. Zespół podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

 

§ 13. 

1.Dyrektor szkoły ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane. Wymiar godzin zajęć ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji 

dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z poźn. zm.) 

2.O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

3.O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców (prawnych opiekunów) 

ucznia albo pełnoletniego ucznia. 



§ 14. 

1.Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły 

rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują oryginał karty.  

W dokumentacji przebiegu nauczania pozostaje kopia karty. 

2.Za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor 

szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do szkoły, do której uczeń został 

przyjęty. 

§ 15. 

1.Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu. 

2.O terminie spotkania zespołu dyrektor szkoły informuje rodziców prawnych (opiekunów) 

ucznia. 

3.W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły— przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej; 

2) na wniosek rodzica (prawnych opiekunów) ucznia — inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

4.Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu zespołu. 

   

Przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej dnia…….                                                       


