
Załącznik Nr 4  
do Statutu ZS Nr 1 w Wągrowcu 

 
Regulamin zespołu do spraw 

planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniowi w szkole 

powołanego przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu 
 

§ 1. 
 

1) W Zespole Szkół nr 1 w  Wągrowcu działa zespół do spraw planowania i 
koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, zwany dalej 
„zespołem”. 

2) Zespół jest powoływany oddzielnie dla każdego ucznia lub grupy uczniów o 
zbliżonych potrzebach w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3) Zespół działa i realizuje zadania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

§ 2. 
 

1) W skład zespołu wchodzą: 
a. nauczyciele uczący danego ucznia/uczniów 
b. wychowawca, w której dany uczeń/uczniowie są wychowankami 
c. pedagog szkolny 
d. psycholog szkolny 
e. nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne z uczniem 
f. inne osoby, w zależności od potrzeb, np. dyrektor, wicedyrektor, pielęgniarka 

szkolna 
g. w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć także: 

- rodzice ucznia – w części dotyczącej dziecka 
- na wniosek dyrektora – przedstawiciel PPP lub poradni specjalistycznej 
- na wniosek rodzica ucznia – inne osoby, np. lekarz, psycholog, pedagog, 

logopeda lub inny specjalista 
 

§ 3. 
 

1) Zespół zbiera się według potrzeb konieczności rozpatrywania indywidualnych spraw 
uczniów związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2) Zespół nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym dokonuje oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i dokonuje modyfikacji IPET.  

3) Spotkania zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu. Osobę koordynującą 
pracę zespołu wyznacza dyrektor. Pracę kilku zespołów może koordynować jedna 
osoba. 

 
§ 4. 

 



Do zadań zespołu należy: 
1) Ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z 

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 

2) Określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia z 
uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu; 

3) Opracowanie dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 
(IPET); 

4) Dokonanie oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
uczniowi i na tej podstawie określenie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z 
uczniem. 

 
§ 5. 

 
1) Spotkania zespołu są protokołowane. 
2) Spotkanie protokołuje wychowawca ucznia lub uczniów, którego spotkanie dotyczy.  
3) Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu potwierdzają swój udział podpisem. 
4) Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu. 


