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Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Białymstoku 

 

 

 

 
Podstawa prawna: 

 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r. Poz. 1591). 
 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.(Dz.U. z 2018r. Poz. 1647). 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształceni, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. Poz. 

1578). 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 maja 2013r w sprawie warunków  

i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci i młodzieży  

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013r. Poz.529) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie publicznych 

placówek oświatowo - wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 

młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, 

specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych oraz 

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania.(Dz.U. z 2017r Poz. 1606). 

 

 

Terminologia: 

    1. Szkoła - rozumie się Szkołę Podstawową Nr 35 Specjalną w Białymstoku 

    2. Uczeń - rozumie się ucznia SP  

    3. Placówka - rozumie się Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Białymstoku (ORW) 

    4. Wychowanek - rozumie się uczestnika zajęć w ORW 

    5. ZPSW - Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczych  

    6. Grupa S ORW – grupa ORW ze sprzężeniami 

    7. IPET - rozumie się Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny 

    8. IPZ - rozumie się Indywidualny Program Zajęć (grupy ORW) 

    9. IPWW - Indywidualny Program Wsparcia Wychowanka (dotyczy Grup S ORW) 

  10. WOPFU - rozumie się Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia 

  11. Poradnia - rozumie się Poradnia Pedagogiczno - Psychologiczna  

  12. Specjaliści - rozumie się nauczycieli: psycholog, logopeda inni specjaliści 
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ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 
 

1.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor ZPSW w Białymstoku. 

 

2.   Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom/wychowankom jest:  

- rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

- rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych,   

- rozpoznawanie czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie  

   w placówce w celu wspierania potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego 

   aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu placówki oraz w środowisku społecznym. 

 

3.  Pomoc pedagogiczno - psychologiczną w naszej placówce udziela się uczniom/wychowankom 

 ze względu na: 

 

1)  niepełnosprawność, 

2)  zagrożenie niedostosowaniem społecznym, 

3)  zaburzenia zachowania i emocji, 

4)  deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej, 

5)  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

6)  z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:  

 

1)  wychowawcy, nauczyciela lub specjalisty, 

2)  dyrektora ZPSW,  

3)  rodziców ucznia/opiekunów prawnych 

4)  pielęgniarki szkolnej, 

5)  poradni,  

6)  pomocy nauczyciela,  

7)  asystenta rodziny, 

8)  kuratora sądowego, 

9)  organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 

 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w placówce jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

 

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

 

1)  rodzicami uczniów/wychowanków,  

2)  opiekunami prawnymi, 

3)  poradniami, 

4)  innymi przedszkolami, szkołami, 
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5)  organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na  

rzecz rodziny, dzieci młodzieży. 

6)  placówkami doskonalenia nauczycieli. 

 

6.   Wszyscy uczniowie i wychowankowie są objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

wynikającą z posiadania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

7.   Pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom/wychowankom udzielają: nauczyciele oraz 

specjaliści w szczególności psycholog, logopeda.  

8.   Liderem koordynującym pomoc psychologiczno - pedagogiczną w placówce jest osoba 

wyznaczona przez Dyrektora ZPSW. 

9.   Osobą, do której należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej - we współpracy z nauczycielami i specjalistami - jest 

wychowawca klasy/grupy. 

10.  Zespół opracowuje IPET, IPZ dla ucznia/wychowanka w oparciu o WOPFU.  

11.  Grupy ORW ze sprzężeniami opracowują IPWW na podstawie Oceny Poziomu 

Funkcjonowania Wychowanka. 

 

 

FORMY UDZIELANEJ POMOCY 

 

1.   W placówce pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem/wychowankiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,  

a także w formie: 

-   zajęć specjalistycznych, 

-   zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne,  

-   zajęć rozwijających zainteresowania, 

-   zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  (dotyczy grup ORW), 

-   innych  zajęć o charakterze terapeutycznym,  

-   porad i konsultacji dla rodziców (udzielają nauczyciele, specjaliści), 

-   warsztatów i szkoleń dla rodziców (prowadzą nauczyciele, specjaliści). 

2.   Zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie  

do rodzaju zajęć. 

3.   Porady i konsultacje z rodzicami są odnotowywane w dziennikach. 

 

 

ZADANIA DYREKTORA 

 

 

1.   Dyrektor organizuje wspomaganie placówki w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

2.   Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom/wychowankom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej ustala Dyrektor w porozumieniu z wychowawcami ZPSW, 

biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji ZPSW odpowiednio liczbę godzin zajęć  
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z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych. 

 

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

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

Dyrektor ZPSW informuje pisemnie rodziców ucznia do 31 marca każdego roku szkolnego. lub 

w przypadku nowoprzyjętego ucznia niezwłocznie. 

Rodzic w ciągu 7 dni oświadcza pisemnie, że zapoznał się z ustalonymi formami pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 

4.   Dyrektor lub wyznaczony koordynator informuje rodzica na piśmie o dacie spotkania zespołu 

dla jego dziecka z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

 

5.   Dyrektor ZPW może wyznaczyć inną osobę (koordynatora), której zadaniem będzie 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  

w  placówce. 

 

6.   Za zgodą rodziców Dyrektor może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, u którego - 

mimo udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej - nie nastąpiła poprawa 

funkcjonowania.   

 

7.   W przypadku braku specjalistów w szkole lub ilości godzin dyrektor szkoły organizuje pomoc 

pp we współpracy z poradnią psychologiczno  - pedagogiczną. 

 

8. Rodzice pisemnie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych ich dziecka, 

   niezbędnych do celów udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez placówkę.  

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW 

 

 

1.   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w ZPSW zadania  

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, logopedzi, 

inni specjaliści. 

 

2.   Do zadań psychologa należy: 

 prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki; 

 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki; 
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 udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

 zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy  

w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

 inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

 pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

 wspieranie nauczycieli, wychowawców  grup wychowawczych i innych  specjalistów  w:  

   

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły i placówki, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Do zadań logopedy należy: 

 diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

 prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców  

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

 podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

 wspieranie nauczycieli, wychowawców  grup wychowawczych i innych  specjalistów  w: 

a. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 

szkoły i placówki, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w szkole/placówce należy  

      w szczególności: 

1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

     psychofizycznych uczniów. 

2) Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

3) Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi umiejętności uczniów/wychowanków  

     w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania. 

4) Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,  

     w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów/wychowanków  sytuacji  

     w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów/wychowanków i ich uczestnictwo 
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     w życiu szkoły/placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

     funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań edukacyjno- rewalidacyjnych. 

 

5.   Liderem zespołu jest wychowawca klasy/grupy. Do zadań lidera należy: 

 

1)   Prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2)   Wspieranie specjalistów w celu diagnozowania ucznia/wychowanka. 

3)   Współpraca z rodzicami ucznia oraz w zależności od potrzeb z innymi nauczycielami,  

specjalistami, poradnią lub innymi osobami. 

4)   Przekazanie rodzicom/opiekunom kopii IPET-u lub jego modyfikacji, WOPFU oraz Okresowej  

Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, IPZ, IPWW. 

5)   Zawiadomienie dyrektora i koordynatora o posiedzeniach zespołu.  

6)   Udzielanie informacji rodzicom o prawie uczestniczenia w spotkaniach zespołu. 

 

 

 

ZADANIA ZESPOŁU POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

UCZNIOM/WYCHOWANKOM 

 

 

Do zadań zespołu należy: 

 

1)   Dokonanie wstępnej i Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia  do dnia - 

30 września dla nowego ucznia.  

2)   Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno - Terapeutycznego - do dnia 30 września 

dla nowego ucznia.  

3)   Dokonanie Okresowej (Wielospecjalistycznej) Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia  

 - dwa razy w roku szkolnym, do rady pedagogicznej klasyfikacyjnej. 

4)   Dokonanie Oceny Efektywności Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej do 31 marca.  

5)   Dokonanie Modyfikacji IPET oraz Modyfikacji IPZ niezwłocznie po sytuacji wymagającej 

  zmiany. 

6)   W przypadku przyjęcia ucznia/wychowanka w trakcie roku szkolnego do placówki zespół 

  dokonuje niezwłocznie WWOPFU na podstawie dostarczonej dokumentacji, a w ciągu 30 dni 

  opracowuje WOPFU, IPET lub IPZ lub IPWW. 

7)   Wnioski i zalecenia zawarte w Okresowej Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu 

  Funkcjonowania Ucznia i Ocenie Efektywności Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej są 

  następnie uwzględniane w Modyfikacji IPET, IPZ, tworzonej we wrześniu w następnym roku 

  szkolnym. 

8)   Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy w roku. 

  Posiedzenia zespołu są protokołowane, umieszczone w dokumentacji  klasy/grupy. 

9)   Dopuszcza się udział pomocy nauczyciela (pracownik niepedagogiczny) w posiedzeniach 

  zespołu d.s. pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  

10)  Zespół wydaje opinię o przedłużeniu okresu nauki na danym etapie edukacyjnym. 

11)  Każdy uczeń/wychowanek ma opracowany WOPFU i IPET lub IPZ lub IPWW. 
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Zespół dokonuje diagnozy na podstawie wybranego narzędzia diagnostycznego i treści 

podstawy programowej.  

 

1)   Profil Psychoedukacyjny PEP-R (zalecany dla uczniów ze spektrum autyzmu), 

2)   PAC 1, 

3)   Profil Osiągnięć Ucznia J. Kielina, 

4)   Psychoruchowy Rozwój Dziecka E.M. Minczakiewicz, 

5)   Inny wybrany przez wychowawcę. 

 

Wnioski z diagnozy dołącza się do dokumentacji ucznia i wpisuje się jakim narzędziem została 

dokonana diagnoza.  

 

 

 

PRAWA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 

1. Rodzic/opiekun ma prawo uczestniczenia w: 

-  spotkaniach zespołu, 

-  uczestniczenia w opracowaniu i modyfikacji programu, 

-  uczestniczenia w dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. 

2. Rodzic/opiekun ma prawo do uzyskania od dyrektora szkoły pisemnego zawiadomienia  

     o terminie spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. 

3.  Rodzic/opiekun ma prawo do otrzymanie kopii programu i wielospecjalistycznych ocen. 

4.  Rodzic/opiekun ma prawo do rezygnacji z pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

5. Rodzic wyraża zgodę o przedłużeniu okresu nauki na danym etapie edukacyjnym. 

6. Rodzic informuje wychowawcę o istotnych wydarzeniach w życiu swojego dziecka celem 

     prawidłowego udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.  

 

 

Procedura pomocy psychologiczno-pedagogicznej została sporządzona na podstawie  

rozporządzeń powołanych na wstępie, w sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami 

stosuje się wyżej wymienione przepisy. 

 

 

Zaktualizowana procedura obowiązuje do  dnia 1 września 2018r.  

 

 

 


