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PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ 

w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15  
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI 

W OPOLU 

 

        ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

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

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom/opiekunom prawnym 

uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych    w celu 
zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz  
  specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno--pedagogicznej,  
  w szczególności psycholog, pedagog, terapeuta, logopeda, doradca zawodowy. 
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami; 
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5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 
rodziny, dzieci i młodzieży. 

Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 
2) rodziców/opiekunów prawnych ucznia; 
3) dyrektora szkoły; 
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 
6) poradni; 
7) asystenta edukacji romskiej; 
8) pomocy nauczyciela; 
9) asystenta nauczyciela; 

     10)  pracownika socjalnego; 
     11)  asystenta rodziny; 

     12)  kuratora sądowego; 
     13)  organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,        
         dzieci i młodzieży. 
 

FORMY UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

1. Uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w szkole w trakcie bieżącej 
pracy oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
7) porad i konsultacji; 
8) warsztatów. 

2. Przeznaczenie zajęć oraz liczebność grup uczniów na poszczególnych zajęciach: 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia - organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

 zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się - organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 
efektywności uczenia się. 

 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. 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 5. 
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 zajęcia logopedyczne - organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 
sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - organizuje się dla uczniów 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może 
przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów. 

 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i 
pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

 

3.   Czas trwania zajęć: 

Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć 
dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych oraz zajęć związanych z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu trwa 45 minut (dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub 
krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych 
zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia).  

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści 
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia te prowadzi się przy wykorzystaniu 
aktywizujących metod pracy. 

5. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia: 

1) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana 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. 

2) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są       
realizowane:-wspólnie z oddziałem szkolnym,- indywidualnie z uczniem. 

3) Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 
potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Do wniosku o wydanie tej opinii, dołącza się 
dokumentację określającą: 
- trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 
- w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia  
także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia 
w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem 
szkolnym; - w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły- także opinię nauczycieli 
i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub w 
szkole.  

4) Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania, 
z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze 
stanu zdrowia. 

5) Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem 
opinii publicznej poradni, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych 
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indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 

6) Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują  
działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

       7)   Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 
             - uczniów objętych kształceniem specjalnym, 
            - uczniów objętych indywidualnym nauczaniem. 
 

6.  Rodzicom/opiekunom prawnym uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 
udzielana w szkole w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

7.  Porady, konsultacje i warsztaty dla uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych prowadzą 
nauczyciele, wychowawcy i specjaliści. 

8.  Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na 
celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NA TERENIE PSP 15 

1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich 
zainteresowania i uzdolnienia. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną, 
w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

      - trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej – ryzyka      
      wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,  
       - szczególnych uzdolnień. 
3. W przypadku stwierdzenia, że 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 i informują o tym wychowawcę klasy. 

4. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli i zaprasza specjalistów jeżeli istnieje taka 
potrzeba na spotkanie zespołu uczącego 

5. Wychowawca klasy zakłada Kartę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Kartę zakłada się raz na 
cały okres nauki w szkole podstawowej – załącznik 1. 

6. W przypadku zmian w zakresie pomocy wychowawca klasy w porozumieniu z zespołem aneksuje 
Kartę wg wzoru – załącznik 2. 

7. Zespół uczący corocznie dokonuje ewaluacji i opisu efektów pracy ucznia wg wzoru – załącznik 3, 
w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja każdego roku szkolnego i składa do koordynatorów. 

8. Proponowane formy pomocy pp w arkuszu ewaluacji powinny być zgodne z proponowanymi formami w 
arkuszu klasyfikacji oraz z wykazem na szkolnej platformie Wsparcie Ucznia. 

9. W przypadku zmian w udzielaniu pomocy pp w trakcie roku szkolnego  wychowawca sporządza wraz z 
zespołem aneks do karty pomocy pp (dotyczy to  również klasy 4 ze względu na przejście na nowy etap 
edukacyjny) 

10. Nowy nauczyciel rozpoczynający pracę w danej klasie ma obowiązek niezwłocznie zapoznać się 
z dokumentacją pomocy pp uczniów (opinia. karta pp, itp.), złożyć podpis na karcie pp, nanieść 
ewentualne uwagi dotyczące dostosowań- w tym przypadku należy zaaneksować kartę pp w 



Procedura udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej 
Jadwigi w Opolu Strona 5 

 
 

porozumieniu z wychowawcą klasy. Procedura objęcia ucznia pomocą pp powinna zakończyć się 
najpóźniej do 3 tygodni po rozpoznaniu potrzeby przez nauczyciela bądź wpłynięciu do szkoły 
opinii z poradni lub zaświadczenia. 

11. Kartę pomocy pp wychowawca konsultuje pod względem merytorycznym ze szkolnymi koordynatorami 
pomocy pp-: klasy 1-4 – pedagog pracujący na terenie PSP15,  kl. 5-6 – psycholog, kl. 7-8 – pedagog pracujący 
na terenie PSP29.  

12. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia oraz – 
w zależności od potrzeb - z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z uczniem, 
poradnią itp. 

13. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca 
i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli 
obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

14. W przypadku gdy uczeń jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wychowawca 
klasy, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski 
dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, zawiera 
informacje o: 

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach 
psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia; 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych 
uzdolnieniach ucznia; 

3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia 
w szkole, formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, 
okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy; 

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 
 

15. O ustalonych dla ucznia formach pomocy psychologiczno- pedagogicznej, okresie jej udzielania 
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły 
informuje pisemnie rodziców/opiekunów prawnych ucznia. 

 

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA POSIADAJĄCEGO 

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  

Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością 
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym łub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwani dalej „uczniami niepełnosprawnymi", 

2) niedostosowani społecznie, zwani dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie", 
3) zagrożeni niedostosowaniem społecznym, zwani dalej „uczniami zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym" 
- wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 
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2. Szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne; 
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i 
socjoterapeutyczne; 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 
      6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym - w zależności od potrzeb- na 
komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających 
i alternatywnych metod komunikacji oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, 
w tym w przypadku: ucznia niepełnosprawnego - działania o charakterze rewalidacyjnym, 

a) ucznia niedostosowanego społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, 
b) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym - działania o charakterze 

socjoterapeutycznym; 
         3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar        

godzin,  w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,  
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz - w zależności od potrzeb - zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, 
innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

   5)  zajęcia   rewalidacyjne,   resocjalizacyjne   i   socjoterapeutyczne   oraz   inne  zajęcia 
odpowiednie  ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne  ucznia, a także: 

            - zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy     
               psychologiczno-pedagogicznej; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę zadań; 
7) rodzaj, zakres i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 

niepełnosprawności    
     ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii  wspomagających to kształcenie; 
8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości  
     psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub    

 wynikających z wielospecjalistycznych ocen - wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane 
indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 
 
 

4. IPET opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem. 
Koordynatorem jest nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej, zaś w klasie ogólnodostępnej 



Procedura udzielenia i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej  w Publicznej Szkole Podstawowej nr 15 im. Królowej 
Jadwigi w Opolu Strona 7 

 
 

wychowawca klasy przy wsparciu specjalisty prowadzącego zajęcia z danym dzieckiem (nauczyciel 
rewalidacji). 

a) Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny  i Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu 
Funkcjonowania Ucznia nauczyciel wspomagający lub wychowawca klasy konsultuje pod względem 
merytorycznym ze szkolnym koordynatorem pomocy pp dla uczniów posiadających orzeczenie o  
potrzebie kształcenia specjalnego.  

b) Dyrektor szkoły powołuje koordynatora dla uczniów posiadających orzeczenie na dany rok szkolny 

5. Zespół zostaje powołany niezwłocznie po otrzymaniu przez szkołę orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie lub do końca nauki w szkole 
podstawowej w sytuacji, gdy orzeczenie jest wydane na dalszy etap edukacji. 

6. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w 
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy- w zależności od potrzeb- z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 
7. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego,   
    nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się 
    w terminie: 
    - do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego   
      kształcenie w szkole podstawowej,  
    - 30 dni od dnia wpłynięcia do szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 
9. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 
    -  na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela; 
   - na wniosek rodziców/opiekunów prawnych ucznia lub za ich zgodą - inne osoby, w szczególności 
lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 
10. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia (wrzesień i maj). W maju również ocenia efektywność programu 
oraz, w miarę potrzeb, dokonuje jego modyfikacji. Proponuje też formy pomocy na przyszły rok 
szkolny. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji 
programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także za zgodą rodziców/opiekunów prawnych 
ucznia - z innymi podmiotami. 
 
11.Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:   

1)  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 
zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 
asystentów    
lub pomocy nauczyciela, 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych łub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery  
i   ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym,  
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4) w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie 
liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie - także napotykane 
trudności w zakresie  

5) włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań 
podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

12. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także 
w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor 
zawiadamia pisemnie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o terminie każdego spotkania 
zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. 

13.  Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz programu. 
14.  Rodzice pisemnie potwierdzają otrzymanie zaproszenia na spotkanie zespołu oraz otrzymanie 

kopii WOPFU oraz IPET. 
15. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców/ 
opiekunów prawnych, nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 
a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

 
 
Aneks do Procedur pomocy psychologiczno- pedagogicznej- dotyczy IPET  oraz Kart Pomocy PP  

w okresie edukacji zdalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Opolu 

1. Metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów: 

Metody zdalne w pracy z uczniem są dobierane indywidualnie, biorąc pod uwagę specyfikę 

funkcjonowania edukacyjnego i emocjonalnego ucznia. 

Formy pracy, kontaktu w uczniem: 

- e-dziennik, 

- e-mail, 

- aplikacja Microsoft Teams (synchronicznie, asynchronicznie), 

- kontakt telefoniczny w razie potrzeby  

 

 2. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychospołecznych dziecka:  

1)  w zakresie dostosowań do potrzeb i możliwości ucznia, w mocy pozostają te dostosowania, które 

można realizować podczas edukacji zdalnej, nauczyciele przedmiotu w porozumieniu ze specjalistami 

realizują  dostosowania przysługujące uczniom; 

 

2) w czasie edukacji zdalnej dziecku należy szczególnie zapewnić: 

 wsparcie emocjonalne, utrzymywanie stałego kontaktu z uczniem,  

 pomoc w planowaniu dnia –zasady dobrej organizacji nauki- w razie potrzeby, 

  motywowanie do systematycznego udziału w lekcjach on-line, do aktywności podczas  

zajęć, wykonywania zadań i uczenia się, 
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 wsparcie edukacyjne na poszczególnych przedmiotach: udzielanie wskazówek, 

ukierunkowanie pracy dziecka, naprowadzanie na właściwy tok myślenia, wyjaśnianie 

trudniejszych zagadnień, pomoc w opracowywaniu notatek z treści z danego przedmiotu- 

w miarę potrzeb, 

 przekazywanie materiałów, poleceń i wskazówek do realizacji podstawy programowej 

z uwzględnieniem zaleceń  wynikających z IPET, Karty PP.  

 

3. Formy, sposoby i okres udzielania uczennicy pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, zajęcia rewalidacyjne i/lub resocjalizacyjne. 

 

Zajęcia rewalidacyjne lub inne z zakresu pomocy pp realizowane są w formie zajęć synchronicznych 

na platformie TEAMS zgodnie z planem ustalonym we wrześniu i realizowanym podczas nauki 

stacjonarnej, lub według ustalonego innego harmonogramu, lub innych wytycznych obowiązujących 

w czasie ograniczonego funkcjonowania szkół. 

 

4. Zakres współpracy z rodzicami:  

1) Wychowawca, nauczyciele wspomagający, specjaliści udzielają rodzicom uczniów o SPE wsparcia  

i pozostają w kontakcie przez e-dziennik, platformę TEAMS. 

 

2) Po wpłynięciu do szkoły opinii, orzeczenia, zaświadczenia lekarskiego itp,  koordynatorzy  informują 

o tym fakcie wychowawców, poprzez pocztę służbową.  

 

3) Wychowawca klasy ma obowiązek zapoznania się z przekazaną  dokumentacja, która będzie 

dostępna do odbioru u koordynatorów pomocy pp na terenie szkoły.  

 

4) Następnie wychowawca klasy zwołuje zespół na platformie TEAMS lub stacjonarnie, który zostaje 

zapoznany z dokumentacją i opracowuje odpowiednią  dokumentację zgodnie z procedurami pomocy 

pp.  

5) Wychowawca ma obowiązek zapoznania rodzica z treścią tworzonej dokumentacji  jego dziecka- 

platforma Teams lub spotkanie na terenie szkoły. Rodzic akceptuje przedstawione ustalenia.  

 

6) Na dokumentacji tworzonej podczas edukacji zdalnej nie ma obowiązku składania podpisu 

członków zespołu– należy wypisać osoby uczestniczące w tworzeniu dokumentacji i dopisać:  OKRES 

EDUKACJI ZDALNEJ.  

7. Na okres edukacji zdalnej rodzice są zapraszani na spotkania zespołów poprzez e-dziennik przez 

upoważnioną  przez Dyrekcję osobę – wicedyrektor p. Jadwigę Strzelecką.  

8.  Dokumentacja, którą należy przekazać rodzicom, opiekunom prawnym (IPET, WOPFU), będzie 

możliwa do odbioru przez rodzica w sekretariacie szkoły po uprzednim umówieniu się.  
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