
1 

 

Załącznik Nr 1 

do Statutu G12 

PROCEDURA  

ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

PODSTAWA PRAWNA 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych 

lub integracyjnych (Dz. U z 2013r., poz. 957). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów 

i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 520) 

4. Art. 22 ust. 2 pkt. 11 Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., 

Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 

ROZDZIAŁ I 

§ 1 

ZADANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW 

1. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele 

i specjaliści. 

2. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne 

możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania 

i uzdolnienia. 

3. Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 

a) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, 

mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

1) trudności w uczeniu się, 

2) szczególnych uzdolnień; 

b) doradztwo – edukacyjno – zawodowe. 

4. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 
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psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista 

niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem i informują o tym pedagoga szkolnego oraz wychowawcę 

klasy. 

§ 2 

ZADANIA DYREKTORA 

Dyrektor szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

w szczególności: 

1. ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

w roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form, 

2. informuje pisemnie rodziców ucznia o ustalonych dla ucznia formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

§ 3 

ZADANIA PEDAGOGA/PSYCHOLOGA 

1. Planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniach 

o potrzebie indywidualnego nauczania i opiniach poradni. 

2. Informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

3. Otrzymuje od innych nauczycieli lub specjalistów informację o potrzebie 

objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jeżeli stwierdzą oni 

taką potrzebę. 

4. Przedstawia Dyrektorowi propozycję formy udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy będą realizowane. 

5. Sporządza wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

klasy po wcześniejszych konsultacjach z Dyrektorem, innymi nauczycielami 

i specjalistami. 

6. Współpracuje z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb, z innymi 

nauczycielami, specjalistami lub poradnią. 
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7. Gromadzi dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla danej klasy na każdy rok szkolny. 

8. Prowadzi indywidualne teczki uczniów, którym udzielono pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Do zadań pedagoga/psychologa w Gimnazjum należy w szczególności: 

a) 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; 

b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

c) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

d) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów dzieci i młodzieży; 

e) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

f) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych 

w sytuacjach kryzysowych; 

g) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

h) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

§ 4 

DZIAŁANIA DORADCY ZAWODOWEGO 

1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 

edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej; 

b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych 

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia; 
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c) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; 

d) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez 

szkołę; 

e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości 

działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego; 

f) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno.- pedagogicznej. 

2. W Zespole Szkół Nr 24 zadania doradcy zawodowego realizuje pedagog 

szkolny, a wspierają go w realizacji zadań psycholog i wychowawcy klas. 

ROZDZIAŁ II 

§ 5 

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

UCZNIOM 

1. W szkole pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana jest w trakcie 

bieżącej pracy z uczniem oraz w formie: 

a) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

b) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

c) zajęć specjalistycznych, 

d) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

e) porad i konsultacji. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we 

współpracy z: 

a) rodzicami uczniów, 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
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d) innymi szkołami i placówkami, 

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży.  

ROZDZIAŁ III 

§ 6 

TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

UCZNIOM POSIADAJĄCYM ORZECZENE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego powołuje się Zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści 

prowadzący zajęcia z uczniem. 

2. Pracę Zespołu koordynuje pedagog szkolny. 

3. Zadania Zespołu: 

a) planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

b) opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny po 

dokonaniu wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną; 

c) dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia co najmniej raz w roku szkolnym. 

4. W spotkaniach Zespołu mogą także uczestniczyć: 

a) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

b) na wniosek rodziców ucznia lub za ich zgodą - inne osoby, 

w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny 

specjalista. 

5. Spotkania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 
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ROZDZIAŁ IV 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

§ 7 

W Gimnazjum Nr 12 obowiązuje następujący harmonogram prac związanych 
z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 
 

Lp Działania Termin 
Osoby 

odpowiedzialne 
Uwagi 

1.  Sporządzenie wykazu  uczniów ze 
wskazaniem do pomocy PPP: 
 
Uczniowie klas II i III 
 
Uczniów klas I oraz ci, którzy w roku 
szkolnym zostali przyjęci do klas II i III. 
 

 
 
 
do 31 sierpnia 
 
do 30 listopada 

Pedagog Tabela – wzór 1 
 

2.  Ocena funkcjonowania ucznia przez 
zespół nauczycieli uczących w danej 
klasie (OFU ) 

Do końca listopada 
danego roku szkolnego 
-wszyscy uczniowie klas I 
oraz uczniowie 
nowoprzyjęci do klas II i 
III. 
 
W ciągu 2 miesięcy po 
przyjęciu ucznia do 
szkoły w ciągu roku 
szkolnego. 
 

Wychowawca Tabela – wzór 2 

3.  Wnioski rodziców, ucznia, pielęgniarki 
lub higienistki szkolnej, poradni, 
asystenta edukacji romskiej, 
pracownika socjalnego, asystenta 
rodziny, kuratora sądowego do 
dyrektora szkoły o objęcie uczniów 
pomocą psychologiczno- 
pedagogiczną. 
 

W ciągu całego roku 
szkolnego 

  

4.  Zestawienie i przekazanie zbiorczej 
ilości zaplanowanych godzin na 
potrzeby organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
koordynatorowi. 
 

Do 15 września roku 
szkolnego, w którym 
pomoc jest udzielana po 
sporządzeniu właściwego 
projektu organizacyjnego 
we wrześniu na dany rok 
szkolny. 
 

Dyrektor  

5.  Planowanie organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym: 
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, 
a w przypadku ucznia posiadającego 
orzeczenie lub opinię poradni 

Do 15 września roku 
szkolnego, w którym 
pomoc jest udzielana- 
uczniowie klas II i III 
 
Do 15 grudnia roku 
szkolnego, w którym 
pomoc jest udzielana- 
uczniowie klas I 
 
W ciągu 2 tygodni po 
stwierdzeniu 
konieczności udzielenia 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej na 
podstawie OFU lub na 
wniosek osób 
wskazanych w pkt. 2 

Pedagog szkolny 
we współpracy z 
zespołem 
nauczycieli 
uczących w danej 
klasie 

Tabela – wzór 3 
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psychologiczno-pedagogicznej lub 
innej specjalistycznej, także 
z uwzględnieniem zaleceń zawartych 
w orzeczeniu lub opinii. 
 

6.  Opracowanie Indywidualnych 
programów edukacyjno-
terapeutycznych (IPET) dla uczniów 
posiadających orzeczenie do 
kształcenia specjalnego. 

W ciągu miesiąca od 
złożenia przez rodzica 
w sekretariacie szkoły 
orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

Pedagog szkolny 
we współpracy z 
zespołem 
nauczycieli 
uczących w danej 
klasie 

Formularz – 
wzór 4 

7.  Ustalenie przez dyrektora dla ucznia 
form, sposobów i okresu udzielania 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w 
którym poszczególne formy pomocy 
będą realizowane oraz pisemne 
poinformowanie przez dyrektora 
rodziców ucznia. 

Do 31 września roku 
szkolnego, w którym 
pomoc jest udzielana -
uczniowie klas II i III. 
 
Do 31 grudnia roku 
szkolnego, w którym 
pomoc jest udzielana -
uczniowie klas I. 
 
W ciągu 2 tygodni po 
ustaleniu przez 
pedagoga szkolnego 
konieczności udzielenia 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym 
IPET-u 
 
Ustalenia mogą zostać 
skorygowane po 
zatwierdzeniu 
właściwego projektu 
organizacyjnego. 
 

Dyrektor/pedagog Pisma 
indywidualne – 
wzór 5 

 

8.  Ocena efektywności udzielanej 
pomocy wobec uczniów objętych 
w roku szkolnym pomocą 
psychologiczno- pedagogiczną 
 

Po I okresie 
 
Na koniec roku 
szkolnego 

Nauczyciele 
prowadzący zajęcia 
z zakresu PPP 

Tabela – wzór 6 

9.  Dostosowanie warunków i form 
przeprowadzania egzaminu 
gimnazjalnego dla potrzeb uczniów 

Do 20.09 złożenie 
pisemnych deklaracji 
o wyborze j. obcego 
nowożytnego na 
egzaminie. 
Do 30.09 zapoznanie 
rodziców z warunkami 
i formami dostosowań na 
bieżący rok szkolny – 
komunikat IOKE 
Do 15.10 dostarczenie 
przez rodziców do szkoły 
opinii lub zaświadczeń 
lekarskich o potrzebie 
dostosowania warunków 
i form. 
Do 30.10 zgłoszenie 
potrzeby dostosowań 
przez członków RP do 
dyrektora szkoły. 
Do 25.11 dyrektor 
pisemnie informuje 
rodziców/opiekunów o 
warunkach i formach 
dostosowania. 
Do 30.11 pisemna 
rezygnacja 

Uczeń +Rodzic 
 
 
 
 
Wychowawcy 
 
 
 
 
Rodzic 
 
 
 
 
 
 
RP 
 
 
Dyrektor 
 
 
 
 
 
Rodzic 

Komunikat 
dyrektora CKE 
na bieżący rok 
szkolny 
Procedury 
przeprowadzani
a egzaminu 
gimnazjalnego 
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rodzica/opiekuna 
z dostosowania. 

10.  Monitorowanie frekwencji uczniów. Dostarczenie przez 
ucznia lub 
rodziców/opiekunów 
pisemnego 
usprawiedliwienia 
nieobecności według 
podanego wzoru do 5 dni 
od momentu powrotu do 
szkoły. 
 
Wychowawca ma 
obowiązek podliczenia 
frekwencji i przekazania 
pedagogowi informacji 
o uczniach z 15 i powyżej 
godzinami 
nieusprawiedliwionymi 
lub powyżej 45% 
nieobecności w miesiącu 
do 10 dnia następnego 
miesiąca. 
 
Po rozpoznaniu sytuacji 
podejmuje się działania 
zgodnie z prawem 
szkolnym. 
 
Nauczyciel przedmiotu 
jest zobowiązany do 
przekazania informacji 
rodzicom o 
powtarzających się 
nieobecnościach 
nieusprawiedliwionych 
z danego przedmiotu.  
 
W przypadku braku 
reakcji ze strony rodzica , 
nauczyciel informuje 
wychowawcę o zaistniałej 
sytuacji, który podejmuje 
dalsze działania zgodnie 
ze Statutem szkoły 

Uczeń +Rodzic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wychowawca 
 
 
 
 
Nauczyciel 
przedmiotu 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel 
Wychowawca 
pedagog 

Karta 
frekwencji – 
wzór 7 

 

Wzory dokumentów: 

1. Wzór 1: Wykaz uczniów wraz ze wskazaniami do pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

2. Wzór 2: Ocena funkcjonowania uczniów (OFU) 

3. Wzór 3: Zestawienie zbiorcze uczniów wskazanych do pomocy psychologiczno-

pedagogicznej wraz z zakresem  i określeniem zalecanych form pomocy 

4. Wzór 4: Indywidualny Program Edukacyjno-terapeutyczny (IPET) 

5. Wzór 5: Informacja dla rodziców dotycząca form, sposobów i okresu udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin 

6. Wzór 6: Ocena efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

7. Wzór 7: Karta frekwencji 


