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                    Szkoła organizuje pomoc   

                psychologiczno-pedagogiczną  

   w oparciu o  rozporządzenia w sprawie 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 



    Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce 
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. 

 



   Pedagog, psycholog  szkolny zobowiązany  

   do pomocy nauczycielom i rodzicom  

 



        § 24. Do zadań pedagoga i psychologa  
w przedszkolu, szkole i placówce 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 
oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier  
i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;  

 



2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole 
lub placówce w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, 
szkoły i placówki;  

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

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

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, 
zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie 
różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym 
i pozaszkolnym uczniów;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i 
interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;  



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

8) 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 przedszkola, szkoły i placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 



§ 25 

Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 
 

1)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych 
w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2)    prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji 
dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów  
i eliminowania jej zaburzeń 

3)  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów 

4)  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 nie-
powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,  
w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

       b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 



§ 26 

1. 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. 

 
2. 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. 

 



§ 27 

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: 

 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 
przedszkola, szkoły i placówki, 

 b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 



§ 28 

 Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych  
i specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, 
szkole i placówce, na wniosek dyrektora 
przedszkola, szkoły i placówki, zapewniają 
poradnie oraz placówki doskonalenia 
nauczycieli. 

 



                Obserwacja pedagogiczna !!!!!! 

   metodą pracy każdego nauczyciela –  

    §20 ust. 2 – Rozporządzenia o PPP 

   

          W szkole  w trakcie bieżącej pracy 

   z uczniami - ma na celu rozpoznanie u ucznia 
trudności w uczeniu się  

    

    w tym: 



       potencjału ucznia i jego zainteresowań – 
szczególnych uzdolnień, 

        wspomaganie uczniów w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy  
z uczniami. 

  Zintegrowane działania nauczycieli  

        .... czyli wspólna praca nad poprawą 
sytuacji ucznia (dziecka) wychowanka !!!!  

 



               §20 ust. 3 – Rozporządzenia o PPP 
    W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu 

na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wymaga objęcia PPP, 
nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej 
lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej 
pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem  
i informują o tym: 

1) w przypadku szkoły i placówki, w której 
funkcjonuje szkoła – wychowawcę klasy; 

2) w przypadku przedszkola i placówki, w której nie 
funkcjonuje szkoła – dyrektora przedszkola lub 
placówki. 



        4. Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub 
placówki, o których mowa w ust. 3,  

     informuje innych nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

• w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi 
taką potrzebę,  

• oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami 
grup wychowawczych lub specjalistami  

    !!! planuje i koordynuje PPP w ramach 
zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców 
grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej 
pracy z uczniem. 

 



                        Czas trwania zajęć  

          Godzina zajęć trwa 45 minut. 

    Dopuszcza się prowadzenie 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. 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej –  
w szkole dla dorosłych – odbywają się  
w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz 



 przez zintegrowane działania nauczycieli i 
specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć związanych z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu; 

2) porad i konsultacji; 

3) warsztatów i szkoleń. 

                Szkoła dla dorosłych udziela PPP 

Organizuje kształcenie słuchaczy  
z niepełnosprawnością ale nie organizuje 
kształcenia specjalnego  

 



  

W trakcie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej : 

 

•  oceniają efektywność udzielonej pomocy i  

• formułują wnioski dotyczące dalszych działań  

mających na celu poprawę funkcjonowania 
ucznia. 

 



         10. W przypadku gdy uczeń był objęty PPP 
w przedszkolu, szkole lub placówce 

• wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola 
lub placówki...... planując udzielanie uczniowi 
PPP  

• uwzględnia wnioski dotyczące dalszych 
działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia. 

• Widząc że udzielane wsparcie nie przynosi 
oczekiwanego rezultatu może: 



§ 20 ust. 11. W przypadku gdy z wniosków, 
wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu, 
szkole nie następuje poprawa funkcjonowania 
ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców 
ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje 
do publicznej poradni z wnioskiem  
o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie 
sposobu rozwiązania problemu ucznia. 



Stanowisko MEN 

• Należy pamiętać, że szkoła powinna uruchomić wszelkie możliwe 
działania, w tym różne formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, które mogłyby pomóc w poprawie funkcjonowania 
ucznia bez konieczności wyłączania go z zajęcia z klasą – to 
powinna być ostateczność.  

• Przyjrzeniu się efektom tej pomocy służy analiza funkcjonowania 
ucznia przez szkołę i poradnię poprzedzająca wydanie opinii. 

• W przepisach regulujących zasady działania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach nie określono wymogów dotyczących 
podmiotu wydającego dokumentację dołączaną do wniosku o 
wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną 
ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia 



• Rodzaj dokumentacji i podmiot wydający dokumentację mogą być 
bowiem zróżnicowane w zależności od problemu ucznia i miejsca, 
gdzie jest objęty diagnostyką lub leczeniem.  

• Dokumentacja ta, zgodnie z przepisami, powinna określać wpływ 
przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz 
ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia  
w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i pod 
tym kątem powinna być weryfikowana przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną do której wpłynął wniosek  
o wydanie opinii.  

• Informacje te są bowiem niezbędne do określenia w opinii zakresu 
w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych 
wspólnie z oddziałem szkolnym, okresu objęcia ucznia tą formą 
pomocy oraz działań, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia 
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły.  
 



                       Finansowanie ppp  
                  Organ prowadzący nie może odmówić 

finansowania zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, gdyż odpowiada 
za zapewnienia warunków do realizacji 
statutowych zadań szkoły. Może jednak mieć 
wpływ na wysokość przyznanych środków np. 
poprzez wytyczne do organizacji szkoły i 
zatwierdzanie arkusza organizacji.(art. 10, art. 
109 ustawy Prawo oświatowe). W sytuacji, gdy 
zaplanowana liczba godzin przeznaczonych na 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną jest 
niewystarczająca, należy dokonać zmian poprzez 
złożenie aneksu do arkusza organizacji.  

 



          Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy 
Prawo oświatowe zajęcia z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej stanowią 
jedną z podstawowych form działalności 
dydaktyczno-wychowawczej szkoły.  

 



                       Dyrektor szkoły ponosi 
odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i 
przechowywanie dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz za wydawanie odpowiednio 
przez szkołę dokumentów zgodnych  
z posiadaną dokumentacją. 

 



     Obowiązki nauczyciela – Karta Nauczyciela 

         Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 

     1) rzetelnie realizować zadania związane  
z powierzonym mu stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami szkoły: 
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w 
tym zadania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć 
organizowanych przez szkołę; (…) 



         Pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy, 
terapeuta pedagogiczny lub inny specjalista 
zatrudniony odpowiednio w przedszkolu, szkole lub 
placówce prowadzi dziennik, do którego wpisuje 
tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia i czynności 
przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym 
informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z 
którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, 
imiona i nazwiska dzieci, uczniów, słuchaczy lub 
wychowanków, objętych różnymi formami pomocy, w 
szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

         Dokumentacja przebiegu nauczania – 
INDYWIDUALNA TECZKA dla każdego dziecka /ucznia/ 
wychowanka objętego wsparciem 

 



                  Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1646)   

 



§ 19. Przedszkole, szkoła i placówka gromadzi,  
w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, 
uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, 
słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio 
kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-
wychowawczymi lub pomocą psychologiczno-
pedagogiczną dokumentację badań i czynności 
uzupełniających prowadzonych w szczególności  
przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę 
zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz 
innego specjalistę, a także indywidualne programy 
edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 
127 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, oraz indywidualne programy zajęć, o 
których mowa w § 12 ust. 2 i 3 



Pytanie: 

  Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji 
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, szkoła ma 
obowiązek organizowania zajęć rozwijających umiejętności 
uczenia się, które organizuje się dla uczniów w celu 
podnoszenia efektywności uczenia się. Jakich uczniów należy 
zakwalifikować do ww. zajęć? 

 

      Zajęciami takimi można objąć wszystkich uczniów. 



Pytanie: 

    Co zrobić w sytuacji, kiedy uczniowie szkół 
ponadgimnazjalnych przynoszą opinie  
z ppp sprzed kilku lat? Jak do obecnej sytuacji 
odnieść zalecenia dane dla ucznia na 
początkowym etapie edukacyjnym? 

 

 
        Opinia dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wydana po III 

klasie Szkoły Podstawowej jest ważna na wszystkie etapy edukacyjne. 
Zalecenia dla ucznia na dany etap edukacyjny dostosowuje nauczyciel uczący 
tego ucznia poznając  jego możliwości. Pozostałe opinie ( np. dostosowanie 
wymagań  ( np. Z-K-K i inne ) wskazane posiłkowanie się aktualną opinią PPP. 



Pytanie: 

  Co zrobić, jeśli rodzice/opiekunowie ucznia 
szkoły ponadgimnazjalnej żądają wykonania 
wszystkich zaleceń zawartych w opinii ppp 
wydanego w trakcie nauki w szkole 
podstawowej? 

 
       Szkoła ma obowiązek zapewnić formy wsparcia proponowane w opinii. 

Jednak opinie ( poza specyficznymi trudnościami) mogą być uaktualniane 
poprzez aktualne badania.  



Pytanie: 

  Czy w szkole ponadgimnazjalnej, do której 
uczęszcza uczeń z Zespołem Aspergera 
powinien być zatrudniony nauczyciel 
wspomagający? Jeśli tak, czy byłby obecny na 
wszystkich zajęciach, na które uczęszcza 
uczeń? 

      Tak powinien być zatrudniony i ma być obecny na wszystkich zajęciach. 



Pytanie: 

  Czy zajęcia rewalidacyjne dla ucznia z 
orzeczeniem mogą odbywać się poza szkołą, 
jeśli jest to korzystniejsze pod względem 
dojazdu i możliwości rodziców? 

  

 
                Zajęcia rewalidacyjne muszą odbywać się na terenie szkoły. 



Pytanie: 

Czy uczniowi, który w trakcie roku szkolnego otrzymał 
orzeczenie, które mówi, że uczeń jest zwolniony z drugiego 
języka obcego anuluje się wszystkie oceny, które otrzymała 
do momentu wystawienie orzeczenia, czy przedmiot ten w 
ogóle, mimo wcześniej wystawionych ocen, nie jest brany 
pod uwagę? 
 
 
Uczeń ma prawo do zwolnienia z jednego przedmiotu na postawie 
wydanego orzeczenia .   



Pytanie: 
  Czy organ prowadzący może odmówić przyznania 

środków na realizację godziny z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z 
opiniami? Czy dyrektor może przydzielić godziny z tej 
pomocy tylko dla uczniów z orzeczeniami, a z braku 
środków pominąć zajęcia zalecane w opiniach? 

 

       Organ prowadzący przyznaje środki a dyrektor decyduje na co te środki 

przeznacza. 



Pytanie: 

  Czy szkoła może zamieścić w e-dzienniku informacje dostępne 

tylko dla nauczycieli nt. wskazań do pracy z uczniem w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, np.  
z dysortografią lub objętych IPET-em? Czy umieszczanie takich 
danych przy konkretnych uczniach jest zgodne z ustawą  
o ochronie danych osobowych? 

 

       W e-dzienniku nie powinno zamieszczać się tego typu informacji.  


