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REGULAMIN  

UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
w Zespole Szkół nr 2 

im. ppłk. dr Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu 

na lata 2021 - 2023 

 

Podstawa prawna: 

▪ Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

▪ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949). 

▪ Statut Zespołu Szkół nr 2 im. ppłk. dr. Stanisława Kulińskiego w Wągrowcu. 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia 
w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu 
oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 
ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla 
uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 
odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 
wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego 
kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym 
kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających 
z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe 
lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 
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2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest uczniom, gdy jej potrzeba 
zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności ucznia; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń edukacyjnych; 

11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

3. O udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie; 

2) uczeń; 

3) dyrektor szkoły; 

4) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

5) pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna; 

6) poradnia psychologiczno - pedagogiczna; 

7) asystent edukacji romskiej; 

8) pracownik socjalny; 

9) asystent rodziny; 

10) kurator sądowy; 

11) organizacje pozarządowe, inne instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

4. Szkoła zobowiązana jest przeprowadzić wnikliwe rozpoznanie sytuacji, w jakiej znajduje się 
uczeń, m.in. poprzez: 

1) wywiad – rozmowy z wychowawcą, nauczycielami, rodzicami, z których wynikają 
informacje dotyczące rozwoju dziecka i okoliczności mogących na ten rozwój wpływać 
(choroby, urazy, traumatyczne przeżycia); 

2) analizę środowiska rodzinnego – stan rodziny, miejsce dziecka w rodzinie, atmosfera, 
poziom stymulacji emocjonalnej i poznawczej, sytuacja materialna rodziny – czy dziecko 
ma warunki do nauki i wypoczynku, czy jest właściwie odżywione; 
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3) obserwację dziecka w grupie – jego postawę wobec rówieśników, relacje koleżeńskie, 
zachowania społeczne, aktywność, nastrój itp.; 

4) obserwację funkcjonowania dziecka w kontakcie indywidualnym – przejawiane emocje, 
zachowanie, stopień rozumienia poleceń i informacji słownych, zasób słów, 
zainteresowanie, samoocena itp.; 

5) zapoznanie się z wytworami dziecka – analiza zeszytów, różnorodnych prac pisemnych, 
plastycznych. Należy wziąć pod uwagę umiejętność pisania lub odwzorowywania liter, 
znaków graficznych, figur. Kształt pisma, precyzję ruchów ręki, siłę nacisku, mieszczenie się 
w liniaturze, rozplanowanie strony. Rodzaj popełnianych błędów, estetykę zeszytów, 
bogactwo lub ubóstwo szczegółów, tematykę itp.; 

6) próby diagnostyczne – przeprowadzenie sprawdzianów i testów pedagogicznych, aby 
ustalić aktualny etap rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Sprawdziany i testy, 
oprócz informacji specjalistycznych, dostarczają nam również wiedzy o tym, jak uczeń radzi 
sobie w sytuacji zadaniowej, o poziomie jego lęku, dojrzałości emocjonalnej. 

Oprócz takiego rozpoznania należy zapoznać się z opinią psychologiczną, lekarską (jeżeli taka istnieje), 
co daje pełen obraz funkcjonowania dziecka/ucznia i podstawę do zaplanowania indywidualnego 
programu terapeutycznego (w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej). 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 
oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w określonej formie. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest dla uczniów, rodziców/opiekunów 
prawnych, nauczycieli i wychowawców. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przy współpracy z pedagogiem. 

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom: 

1) wszyscy nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach; 

2) wychowawcy; 

3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
w szczególności: 

a) pedagog, 

b) psycholog szkolny, 

c) terapeuta pedagogiczny, 

d) doradca zawodowy, 

4) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia.  

9. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne 
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest dobrowolny. 

10.  Funkcję koordynatora w zakresie organizacji wszelkich form pomocy dla wszystkich uczniów 
objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną pełni pedagog szkolny. 

11.  W zakresie organizacji pomocy w psychologiczno-pedagogicznej do obowiązków 
wychowawcy należy: 
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1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno-
pedagogicznej i wszczęcie postępowania; 

2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie 
trudności / zdolności uczniów; 

3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą; 

4) określanie mocnych stron, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli 
prowadzących zajęcia w klasie; 

6) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
wszczęcie właściwego postępowania; 

7) złożenie wniosku do dyrektora szkoły o uruchomienie formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniowi – w  ramach form pomocy możliwych do uruchomienia w szkole; 

8) pisemne - poinformowanie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku i otrzymanie 
informacje zwrotnej;  

9) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach; informowanie rodziców 
i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej i postępach 
ucznia; 

10) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 

11) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom swojej klasy; 

12) kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego 
wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz 
dokonania ewaluacji typu „in - term” –  w trakcie i ewaluacji „in - post ” – na zakończenie. 

12.  Do zadań pedagoga/psychologa w szkole 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 mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 
uczniów  

2) diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 
ucznia w życiu szkoły; 

4) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 

5) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci 
i młodzieży; 

6) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym 
i pozaszkolnym uczniów; 
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7) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 
kryzysowych; 

8) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

9) 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, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

13.  Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę; 

5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie 
zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki 
wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, 
o których mowa w ust. 1. 

14.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz 
monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły i placówki; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 
uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
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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, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

15.  Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów 
udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce zapewniają poradnie 
oraz placówki doskonalenia nauczycieli.  

16.  Wychowawca oddziału klasowego informuje innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie 
objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, 
oraz we współpracy z nauczycielami, specjalistami, planuje i koordynuje pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli  i specjalistów oraz 
bieżącej pracy z uczniem.   

17.  Wychowawca oraz nauczyciele i specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz 
– w zależności od potrzeb – z innymi osobami. 

18.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela 
w bieżącej pracy z uczniem i polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 
potrzeb; 

2) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

3) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

4) ewaluacji podjętych działań dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

19.  Do zadań nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów w Zespole Szkól nr 2 należy 
w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier 
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

3) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 
w celu podnoszenia efektywności uczenia się; 

4) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post-diagnostycznym. 

20.  W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy. 

21.  W przypadku gdy w wyniku udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania, dyrektor za zgodą rodziców ucznia, może 
wystąpić do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z wnioskiem o przeprowadzenie 
diagnozy problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. 
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22.  W Zespole Szkół nr 2 pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia jest udzielana w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

4) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno-kompensacyjnych; 

b) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne; 

c) innych zajęć (nie wymienionych powyżej) o charakterze terapeutycznym; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

7) porad i konsultacji; 

8) warsztatów. 

23.  Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą 
dokumentację zgodnie z przepisami. 

24.  Dodatkowe informacje związane z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu: 

1) Wszystkie informacje na temat osób potrzebujących objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną powinny być zgłaszane bezpośrednio pedagogowi lub wychowawcy, 
a wychowawca przekazuje je pedagogowi szkolnemu; Najlepiej, jeśli dostarczy 
je zainteresowany uczeń. Orzeczenia, opinie itd. uczeń dostarcza w oryginalne a następnie 
w dokumentacji zostaje ksero poświadczone za zgodność z oryginałem. 

2) Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zgłasza dyrektorowi szkoły 
wychowawca i/lub pedagog poprzez złożenie odpowiedniego wniosku; 

3) Dyrektor przekazuje wniosek wychowawcy; wychowawca w porozumieniu z pedagogiem 
organizuje pomoc PPP uczniowi; o formach/metodach tej pomocy informuje rodzica 
prosząc o wyrażenie zgody; 

4) Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia; dostosowania przygotowują na dany rok szkolny 
a ewaluacja odbywa się na koniec każdego semestru; 

5) Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego specjalnie 
powołany Zespół przygotowuje IPET – Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 
(ewaluacja 1 raz na semestr); 

6) O wszystkich opiniach wydawanych przez wychowawcę np. do Sądu, do PCPR, do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej itd. musi być informowana Dyrekcja i pedagog szkolny 
(w dokumentacji pedagoga powinna być kopia wysyłanych pism).  

7) Wszystkie ankiety tworzone w ramach wewnątrzszkolnej ewalucaji o tematyce 
psychologiczno-pedagogicznej muszą być konsultowane z pedagogiem. 

 
Regulamin obowiązuje od 02.09.2021 r.   Zatwierdzam: 



Strona 8 z 8 
 
 

PROCEDURA PRZEKAZYWANIA I WPROWADZANIA DOSTOSOWAŃ  

Lp. Kto? Co? Komu? Kiedy? 

1. rodzic 
opiekun prawny 
uczeń 

zgłasza, dostarcza opinię, 
orzeczenie, zaświadczenie 
lekarskie i inne 

wychowawca 
pedagog 

pierwszy tydzień września, 
najszybciej jak uczeń 
otrzyma opinię 

2. wychowawca  przekazuje pedagog w ciągu tygodnia 
od dotrzymania opinii, 
orzeczenia itp, najszybciej 
jak otrzyma opinię 

3. pedagog Przygotowuje tabelę 
zbiorczą uczniów z 
dostosowaniami 

nauczyciele I termin – 2 tydzień 
września 
II – aktualizacje na bieżąco 

4. pedagog przygotowuje wniosek o 
przyznanie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

wychowawca  

 

w ciągu 7-10 dni od 
otrzymania opinii itp. 

5. wychowawca  
i/lub pedagog 

wnioskuje dyrektor 

6. dyrektor akceptuje wniosek wychowawcy 

7. wychowawca oraz 
pedagog 

Informują pisemnie rodzic 
opiekun prawny 
pełnoletni uczeń 

8. rodzic/opiekun prawny wyraża/nie wyraża zgody wychowawca 5 dni roboczych 

9. wychowawca/pedagog jeśli zgoda, informuje zespół nauczycieli punkty od 3 do 8 nie mogą 
przekroczyć dwóch tygodni! 

10. nauczyciele przygotowują dostosowania 
wymagań edukacyjnych do 
potrzeb i możliwości ucznia 

wychowawca 4 tydzień września 
i jednocześnie 
wprowadzenie w życie - 
pażdziernik 

11. wychowawca zestawienie zbiorcze pedagog ostatni tydzień września 

12. nauczyciele wprowadzają w życie 
dostosowania 

uczeń niezwłocznie 

13. nauczyciele monitorowanie I sem. wychowawca - klasy najstarsze  
- klasy młodsze  
tydzień po zakończeniu 
semestru 

14. wychowawca monitorowanie I sem. pedagog - drugi tydzień po 
zakończeniu semestru 

15. pedagog przekazuje do kontroli dyrektor raz w semestrze i kontrola 
doraźna 

16. nauczyciele ewaluacja II sem. wychowawca - klasy najstarsze  
- klasy młodsze  
tydzień po zakończeniu r.sz. 

17. wychowawca ewaluacja II sem. pedagog drugi tydzień po 
zakończeniu r.sz. 

18. pedagog przekazuje do kontroli dyrektor raz w semestrze i kontrola 
doraźna 

 


