
Pomoc psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów  
w Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu 

 
Informacje dla rodziców 

Wzory dokumentów (załączniki) 

 

 

§ 1. 
Założenia podstawowe. 

  
1. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole odpowiada dyrektor 
szkoły.  

 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne 
i nieodpłatne.  

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi w szkole /w 
przedszkolu i polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu  indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego 
funkcjonowanie w szkole/przedszkolu , w celu wspierania potencjału rozwojowego 
ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 
szkoły/przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

 

4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną wynika, w 
szczególności: 

 

a. z niepełnosprawności,  
b. z niedostosowania społecznego,  
c. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  
d. z zaburzeń zachowania emocji,  
e. ze szczególnych uzdolnień,  
f. ze specyficznych trudności w uczeniu się,  
g. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,  
h. z przewlekłej choroby,  
i. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
j. z niepowodzeń edukacyjnych,  
k. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,  
l. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 
zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem 
za granicą (powrót zza granicy, zmiana szkoły).  
 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 
a. ucznia; 
b. rodziców ucznia; 



c. dyrektora szkoły; 
d. nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 
e. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 
f. poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 
g. asystenta edukacji romskiej; 
h. pomocy nauczyciela; 
i. asystenta nauczyciela; 
j. pracownika socjalnego; 
k. asystenta rodziny; 
l. kuratora sądowego; organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu 
działających na rzecz rodziny, dzieci 
 

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

a. rodzicami uczniów,  
b. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami  
specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,  
c. placówkami doskonalenia nauczycieli,  
d. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, e. organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 
młodzieży.  

 

7.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole jest udzielana przede wszystkim 
podczas bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem przez wszystkich nauczycieli.  
 

8.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana również rodzicom uczniów 
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  
9. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 
 

Potrzebę objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną bez opinii /orzeczenia 
nauczyciel lub specjalista zgłasza wychowawcy, a ten zgłasza Dyrektorowi Szkoły 
przez złożenie w sekretariacie wniosku. Wniosek może złożyć również rodzic.   
Załącznik 6 WNIOSEK o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

 
 

§ 2. Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia:  
 

a. Dla kogo organizowane: uczniowie szczególnie uzdolnieni. Zajęcia te prowadzi się 
przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  
b. Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką  
formą pomocy.  
c. Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje  
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  
d. Liczba uczestników: do 8 uczniów.  
e. Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut.  
 

https://drive.google.com/file/d/1Fw0BzZ1qIBQxJIuwo_H37xR-9j57GfOr/view?usp=sharing


 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze  
 

a. Dla kogo organizowane: uczniowie mający trudności w nauce w szczególności w 
spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.  
b. Na jakiej podstawie: opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne lub rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 
pomocy.  
c. Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający 
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  
d. Liczba uczestników: do 8 uczniów.  
e. Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut.  

 

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
 

a. Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami  
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  
b. Na jakiej podstawie: opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne lub rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 
pomocy.  
c. Prowadzący: specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju  
prowadzonych zajęć.  
d. Liczba uczestników: do 5 uczniów.  
e. Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut.  

 

4. Zajęcia logopedyczne  
 

a. Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują  
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  

b. Na jakiej podstawie: opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne lub rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 
pomocy.  
c. Prowadzący: logopeda  
d. Liczba uczestników: do 4 uczniów.  
e. Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut.  

  
5. Zajęcia socjoterapeutyczne, inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia 
rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne  

 

a. Dla kogo organizowane: uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami  
utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.  
b. Na jakiej podstawie: opinie i orzeczenia wydane przez poradnie psychologiczno – 
pedagogiczne lub rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 
pomocy.  
c. Prowadzący: specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju  
prowadzonych zajęć.  
d. Liczba uczestników: do 10 uczniów.  



e. Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut.  
 

6. Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli  
 

a. Działania te mają wspierać rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych 
w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 
uczniów.  
b. W przypadku uczniów działania te mają na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji 
w zakresie profilaktyki, rozwój umiejętności psychospołecznych oraz podnoszenie 
efektywności uczenia się.  

 

7. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia  
 

Organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu 
na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie 
mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i 
wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 
edukacyjnych. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej 
poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  
 

Wychowawca, informuje rodzica o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 
pedagogiczną oraz zaplanowanych formach pomocy. 

 Rodzic wyraża zgodę na organizowanie w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
lub z niej rezygnuje składając podpis w tej sprawie. Załącznik 7 INFORMACJA O 
UDZIELANEJ ppp. 

Rodzic w przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w ciągu roku wypełnia odpowiednie 
oświadczenie. Załącznik 7a Rezygnacja z ppp 

 
  

                               § 3. Wydawanie opinii na temat funkcjonowania dziecka 

w szkole 

 

1. Opinia może być sporządzona i wydana na pisemny wniosek:  
 

a. Rodzica/opiekuna prawnego  ;  
b. Sądu;  
c. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej; 
d. Policji;  
e. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie;  
f. I innych instytucji.  

 

2. Wnioskodawca, który zwraca się z prośbą o pisemną opinię wychowawcy, nauczyciela 
bądź specjalisty, pracującego z dzieckiem, składa wniosek skierowany do dyrektora szkoły w 
sekretariacie szkoły.   
 

załącznik 5 : Wniosek o wydanie opinii 
 

https://docs.google.com/document/d/1j6kfSYqiC-e5g-gSOR5Kd2SY6P06X-lYkd_FhM0Eb6o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1j6kfSYqiC-e5g-gSOR5Kd2SY6P06X-lYkd_FhM0Eb6o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CfUglT9zTSJ_5PH3I0uort3pd-WsfA2S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v24oa_AtnEhW6vtItHX2y_-6wVt1WVjV/view?usp=sharing


3. Sekretarz szkoły po otrzymaniu wniosku informuje wychowawcę o konieczności 
sporządzenia opinii.  
 

4. Wychowawca, nauczyciel lub specjalista w ciągu 7 dni od złożenia wniosku sporządza 
opinię dotyczącą funkcjonowania ucznia w szkole w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i 
dostarcza ją do sekretariatu celem podpisu przez dyrektora. Jeden egzemplarz sporządzony 
jest dla wnioskodawcy, a drugi wraz z wnioskiem zostaje w szkole. Dokumentacja ta 
przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia.  
 

5. Sekretarz szkoły po otrzymaniu opinii od wychowawcy nadaje numer ewidencyjny 
wpisując go do rejestru opinii. Numer nadawany jest zgodnie z wewnętrznymi przepisami 
obowiązującymi w szkole.  
 

6. Gotowy dokument jest do odebrania w sekretariacie szkoły.  
  

7. Rodzic odbierając opinię składa pisemny podpis na drugim egzemplarzu dokumentu wraz z 
datą odbioru.  

 

 

Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w Zespole Szkół nr 8 w Poznaniu 


