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Załącznik Nr 3  

do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 Wągrowcu 

 

Regulamin udzielania pomocy  psychologiczno-pedagogicznej 

w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach. 

 

1. Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu udziela uczniom ich rodzicom oraz nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i organizuje  pomoc na zasadach określonych w 

rozporządzeniu. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu                

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających                         

w szczególności; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i  zaburzeń komunikacji 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 i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 



2 
 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych                                                  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych  w celu zwiększania 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

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

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele i specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w 

szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej 

"specjalistami". 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

zwanymi dalej "poradniami"; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci  i młodzieży. 

8.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących  zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej 

8) pomocy nauczyciela 

9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r.- Prawo Oświatowe, lub asystenta świetlicy, o których mowa w art.15 ust.7 ustawy 

10) pracownika socjalnego; 

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 
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13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia organizowanych  dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 8. 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych  organizowanych  dla uczniów mających trudności w 

nauce,    w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 8. 

3) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych organizowanych  dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

4 )zajęć logopedycznych organizowanych  dla uczniów z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 4.  

5) zajęć socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym 

organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.; 

6) warsztatów, porad i konsultacji udzielanych przez pedagoga, psychologa, logopedę i 

specjalistów od zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. 

10.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w 

formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń prowadzonych przez osoby wskazane w pkt. 

6 i 9.6 

11. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 

minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z 

zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. Zajęcia 

dokumentowane są w dziennikach zajęć. 

12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do 

rodzaju prowadzonych zajęć. 

13. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa 

do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub 

złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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14. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich 

zainteresowania i uzdolnienia prowadząc w szczególności obserwację pedagogiczną, w 

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

 a) trudności w uczeniu się, w tym - ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w 

uczeniu się,  

 b) szczególnych uzdolnień; 

15. 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. 

16. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

17. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy,  że konieczne jest objęcie ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w pkt. 9, wychowawca 

klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami ucznia, w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami  i 

specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami,  o których 

mowa w pkt. 8. 

18. Dyrektor szkoły może wyznaczyć inną niż wychowawca  osobę,  której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w 

szkole. 

19. Ustalenia zawarte w pkt. 14-18  stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania (z uwzględnieniem ROZPORZĄDZENIA 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży  (Dz. U. poz. 11616),  z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględniane są także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub 

opiniach.  

20. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie  i koordynowanie udzielania pomocy pedagogiczno- psychologicznej jest 

zadaniem zespołu.  

21. W Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu działa Zespół do spraw planowania i koordynowania 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole powołany przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 

1  w Wągrowcu. Zasady pracy zespołu określa odrębny regulamin (Regulamin zespołu do 

spraw planowania i koordynowania pomocy pschychologiczno-pedagogicznej w szkole). 

22. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

stosuje się przepisy zawarte w Rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
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udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno-psychologicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach 

23. Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w punkcie 20, pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej uwzględniane są w IPET- indywidualnym programie 

edukacyjno- terapeutycznym opracowanym dla ucznia.  

24. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz o ustalonych 

formach pomocy informuje się rodziców ucznia.  

25. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole i placówce 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 przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron uczniów; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

3 )udzielanie 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 i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

26. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w 

zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3 )podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

27. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 
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1) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz 

pomoc w planowaniu kariery zawodowej, 

2) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia, 

3) współpraca z innymi nauczycielami, specjalistami, 

4) gromadzenie i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych do 

danego poziomu kształcenia, 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

28. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

29. Dokumentacja  w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

prowadzona jest przez wychowawcę klasy, a po jej zakończeniu przekazana pedagogowi 

szkolnemu. 

 

 

System wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu 

(schemat organizacyjny) 

1. Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną rodzic, wychowawca 

lub  inna osoba z inicjatywy której pomoc pedagogiczno-psychologiczna w szkole może być 

udzielana zgłasza dyrektorowi szkoły przez złożenie w sekretariacie wniosku ( załącznik nr 1). 

2. W przypadku orzeczeń uczniów klas specjalnych pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

jest udzielana bez składania wniosku.                                                                                                                                          

3. Wniosek trafia niezwłocznie do dyrektora szkoły drogą administracyjną (przez 

sekretariat szkoły). Pomoc uczniowi jest udzielana w trakcie bieżącej pracy.  

4. Dyrektor przekazuje wniosek wychowawcy. Wychowawca klasy planuje i koordynuje 

udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dla ucznia posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół w celu 

zaplanowania uczniowi  pomocy psychologiczno-pedagogicznej. (Regulamin zespołu do 

spraw planowania i koordynowania pomocy pschychologiczno-pedagogicznej w szkole). 

5. Wychowawca klasy zapoznaje się z wnioskiem, ustala formy pomocy współpracując z 

pedagogiem  i psychologiem, oraz rodzicami.  Wychowawca lub pedagog  informuje innych 

nauczycieli o udzielanej pomocy  psychologiczno – pedagogicznej.  Dokonuje odpowiedniego  

wpisu w dzienniku, sporządza protokół ( załącznik nr 2 ). W przypadku  konieczność 

zorganizowania dla ucznia  zajęć dydaktyczno- wyrównawczych, korekcyjno-

kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych bądź innych 

składa wniosek z uzasadnieniem do dyrektora szkoły.  (załącznik nr 3).   
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6. Dyrektor szkoły informuje rodziców/ ucznia w  formie pisemnej o ustalonych dla 

ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane ( załącznik nr 4). 

7. W przypadku akceptacji przez rodzica/ ucznia  proponowanej formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczeń ma obowiązek brać w niej udział.  

8. Uczniowi, któremu dyrektor ustalił formy, sposoby i okresy udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane, wychowawca bądź pedagog szkolny wpisuje do dziennika internetowego. 

9. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne wynikające z podstawy 

programowej oraz przyjętego w szkole programu nauczania do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie opinii, 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ustaleń zawartych w indywidualnym 

programie edukacyjno - terapeutycznym (IPET).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Załącznik nr 1 Wniosek o objęcie ucznia  pomocą pedagogiczno- psychologiczną. Zasady, formy i zakres  udzielania pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

 

Data zgłoszenia: ………………………………  

 

 

 

…………………………… 
(imię i nazwisko osoby składającej wniosek) 

 

…………………………… 
( adres zamieszkania) 

 

 
…………………………………….. 

( telefon kontaktowy) 

Dyrektor  

Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu 
 

 
 

1. Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………………………. 

2. Data i miejsce urodzenia .............................................................................................................. 

3. Miejsce zamieszkania ................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

4. Klasa ............................................ 

5. Nr opinii/orzeczenia:..................................................................................................................... 

6. Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna ucznia…………………………………………… 

7. Proszę o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole. Uzasadnienie wniosku. 

.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..     …………………………………………………… 

miejscowość , data       podpis wnioskodawcy 
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Załącznik nr 2 Protokół z posiedzenia zespołu / spotkania z wychowawcą 

 

 

Protokół z posiedzenia Zespołu /spotkania z wychowawcą w sprawie analizy pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej.  

 

W dniu…………………………………….. odbyło się posiedzenie  zespołu oddziałowego / 

spotkanie z wychowawcą w składzie: 

 

1 ………………………………………………………….. przewodniczący zespołu/ 

wychowawca 

2 ………………………………………………………….. pedagog  

3 ………………………………………………………….. rodzice  

4 …………………………………………………………..  

5 …………………………………………………………..  

6 …………………………………………………………..  

7 …………………………………………………………..  

8 …………………………………………………………..  

9 …………………………………………………………..  

10 …………………………………………………………..  

 

 

Podczas spotkania dokonano analizy wniosku dotyczącego 

ucznia………………………………………… 

klasy…………………………………… 

Ustalono, co następuje (wskazane formy pomocy): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………… 

Rodzice/ pełnoletni uczeń  wyrazili następujące stanowisko: 

 
Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z ustalonymi formami pomocy oraz wyrażam/ nie wyrażam  

zgody na objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną mojego dziecka/ mnie 

...............................................................       w 

formie………………………………………………………………………………………………

…………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
Zgoda na objęcie pomocą ucznia jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 

zajęciach.  

 

Rodzice byli nieobecni, zostali poinformowani o podjętych decyzjach  



10 
 

pismem /w rozmowie *w dniu………………… 

 

Uwagi : 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

Podpisy członków zespołu: 

……………………………………….  ………………………………………….. 

……………………………………….  …………………………………………… 

………………………………………. 

 ……………………………………………. 

……………………………………….. 

 ……………………………………………. 

 

 

Podpisy rodziców/pełnoletniego 

ucznia:…………………………………………………………… 
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Załącznik nr 3  Wniosek do dyrektora szkoły o ustalonych formach udzielenia pomocy  pedagogiczno- psychologicznej dla ucznia.  Zasady, 

formy i zakres  udzielania pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

 

 

…………………………… 
(imię i nazwisko wychowawcy) 

 

…………………………… 

Dyrektor  

Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu 
 

 

 

Na podstawie prac zespołu do spraw planowania i koordynowania pomocy pedagogiczno-

psychologicznej/ prac wychowawcy* wnoszę  o objęcie 

ucznia…………………………………………klasy ………… w roku szkolnym ………………… 

pomocą psychologiczno - pedagogiczną w formie:……………………………...… 

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………

…………………….…………… 

8. Uzasadnienie wniosku 

.......................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................... ................................ 

..................................................................................................................................................................................................................... 

 

*właściwe podkreślić 

 

 

……………………………………..     …………………………………………………… 

miejscowość , data       podpis wychowawcy 
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Załącznik nr 4  Ustalone formy pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla ucznia.  

 

 
 

 

Zespół Szkół nr 1  
ul. Kcyńska 48 

62-100 Wągrowiec 

 

Sz. P. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

……………………………….……… 
 

 
 

 

 Informuję o ustalonych formach objęcia  ucznia ……………………………………… 

klasy…………………. w roku szkolnym ……………………….pomocą psychologiczno-

pedagogiczną              w szkole. 

 

 

Lp.  

 

Forma pomocy  Okres udzielania 

pomocy  

Wymiar 

godzin  

Prowadzący  

     

     

     

     

     

 

 

 

……………………………………..      

 …………………………………………………… 

miejscowość , data           podpis 

Dyrektora 

 

 


