Procedura pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego
w Bratkowicach.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U., poz. 1541)
oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. Poz. 1951) opracowuje się

się niniejszą procedurę regulującą

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Świlczy.
Informacje ogólne:
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do niej, ich rodzicom oraz
nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach okreslonych w
rozporządzeniu.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły organizuje dyrektor,

koordynuje pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami i nauczycielami.
Przyczyny, powody, które kwalifikują ucznia do pomocy psychologicznopedagogicznej.
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na

rozpoznawaniu
edukacyjnych

i

zaspokajaniu

ucznia

oraz

indywidualnych

rozpoznawaniu

potrzeb

indywidualnych

psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z :
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 zaburzeń komunikacji językowej

rozwojowych

i

możliwości

7. z choroby przewlekłej
8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
9. z niepowodzeń edukacyjnych
10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny.
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi11.

z trudności

adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Komu i na jakich zasadach udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
1. pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i
nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów.
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom: nauczyciele
oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, w szczególności pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni,
zwani dalej „specjalistami”.
3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i
nieodpłatne.
4. Pomoc

psychologiczno-pedagogiczna

jest

organizowana

i

udzielana

we

współpracy z:


rodzicami uczniów,



poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi,

w

tym

poradniami

specjalistycznymi,


placówkami doskonalenia nauczycieli,



innymi szkołami i placówkami,



organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:


ucznia,



rodziców ucznia,



dyrektora szkoły



nauczyciela lub specjalistów



poradni



asystenta rodziny



kuratora sądowego

Formy pomocy
1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
zajęć rewalidacyjnych
zajęć rozwijających uzdolnienia
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej
rozmów wychowawczych
porad i konsultacji
warsztatów, szkoleń

2.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

3.

Porady, konsultacje i szkolenia prowadzą nauczyciele oraz specjaliści.

4.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia
specjalistyczne prowadzą nauczyciele, specjaliści posiadający kwalifikacje

odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Liczebność uczniów na poszczególnych zajęciach:
1.Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
2.Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi, w tym ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
3.

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i
zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników nie może przekraczać
4.

4.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się 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.

5.

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z
dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba
uczestników nie może przekraczać 10.

Udzielanie pomocy- sposób postępowania

1. Nauczyciele oraz specjaliści

w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne
uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
2. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego wychowawcy, nauczyciele i
specjaliści organizują spotkanie celem ustalenia, którzy uczniowie wymagają
udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kolejnym roku szkolnym.
Dyrektor

szkoły

na

podstawie

informacji

przekazanych

od

szkolnego

koordynatora udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatwierdza

formy, wymiar godzin, w którym poszczególne formy są realizowane oraz okres
udzielanej pomocy. W przypadku stwierdzenia w trakcie roku szkolnego, ze
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, informują o tym wychowawcę.
Wychowawca przekazuję tę informację szkolnemu koordynatorowi, szkolny
koordynator informuje dyrektora szkoły.
3. Poinformowanie rodziców o konieczności objęcia ucznia pomocą psychologicznopedagogiczną na terenie szkoły w formie zalecanych zajęć bądź poinformowanie o
konieczności przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy w poradni psychologicznopedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
4. Przyporządkowanie poszczególnych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także dla
ucznia wobec którego nauczyciel lub wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę
objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań
pedagogicznych do odpowiednich form pomocy.
4. Pisemne poinformowanie rodziców ucznia o ustalonych dla niego formach, okresie
udzielania pomocy ;psychologiczno-pedagogicznej oraz

wymiarze godzin, w którym

poszczególne formy pomocy będą
realizowane.
5.Prowadzenie dokumentacji w dzienniku pracy nauczyciela. W przypadku uczniów z
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do pracy uwzględniane są
dodatkowo w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym (IPET).
6. Dokonanie oceny efektywności prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
po upływie czasu na który została zorganizowana.

