PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY
PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MASŁOWIE

PODSTAWA PRAWNA
- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
- Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych – artykuł 24.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych
państw.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie
warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz
organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie w
sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania
narkomanii.
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- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie
szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDURY
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest szczególnym rodzajem wzajemnego
oddziaływania osoby pomagającej i wspomaganej. W systemie oświaty pomoc
psychologiczno -pedagogiczna udzielana jest w przedszkolach, szkołach, poradniach
psychologiczno-pedagogicznych. Korzystać z niej mogą dzieci i ich rodzice, a także, w
pewnym stopniu, nauczyciele. Polega ona, najogólniej mówiąc, na wspieraniu w
rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dzieci i młodzieży oraz ich edukacją i
wychowaniem.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna zakłada wykorzystanie interdyscyplinarnej wiedzy
dotyczącej człowieka, m.in. psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, socjologicznej.
Wiedza ta służy wszechstronnemu rozpoznaniu sytuacji problemowej i udzieleniu adekwatnej
pomocy.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na organizowaniu działań skierowanych
na dziecko, w szczególności:
- diagnozowaniu jego środowiska,
- rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb i stwarzaniu
warunków umożliwiających ich zaspokajanie,
- rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych,
- wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
- organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Proces wspomagania obejmuje następujące etapy:
1. diagnozę problemu,
2. ustalenie programu pomocy zmierzającego do rozwiązania problemu,
3. realizację propozycji naprawczych.

ROZDZIAŁ I
ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
§1
1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz
nauczycielom
pomoc
psychologiczno-pedagogiczną
na
zasadach
określonych
w rozporządzeniach Ministerstwa Edukacji Narodowej .
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających
w szczególności:
a) z niepełnosprawności,
b) z niedostosowania społecznego,
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

2

d) z zaburzeń zachowania lub emocji,
e) ze szczególnych uzdolnień,
f) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
g) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
h) z choroby przewlekłej,
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, kontaktami środowiskowymi,
l) 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 i nauczycielom polega
na wspieraniu ich w:
a) rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
b) rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest na wniosek rodziców/opiekunów
prawnych lub na wniosek nauczyciela w porozumieniu i za zgodą rodziców/opiekunów
prawnych dziecka:
a) wniosek o badanie dziecka musi zawierać adnotację o tym, że rodzic/opiekun prawny
wyraża zgodę na jego przeprowadzenie,
b) rodzic, który chce by szkoła korzystała z zaleceń zawartych w wydanej przez
Poradnię opinii lub orzeczeniu składa ją/je w sekretariacie szkoły.
5. Dyrektor nadzoruje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
6. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej.
7. Pedagog wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologicznopedagogicznej.
8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom wszyscy nauczyciele
oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) rodzicami uczniów,
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) przedszkolami, szkołami i placówkami,
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia,
b) rodziców ucznia,
c) dyrektora szkoły,
d) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,
e) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
f) poradni,
g) asystenta edukacji romskiej,
h) asystenta nauczyciela,
i) pomocy nauczyciela,
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j) asystenta wychowawcy świetlicy,
k) pracownika socjalnego,
l) asystenta rodziny,
ł) kuratora sądowego,
m) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.
11. Osoby wskazane w § 1 ust. 10 pkt a-b, § 1 ust.10 pkt d-m składają opinię/orzeczenie lub
wniosek w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły
(załącznik nr 1).
Opinia/orzeczenie/wniosek o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną
musi być zarejestrowana/y w sekretariacie szkoły z datą wpływu.
12. Jeżeli rodzice ucznia przedstawią dotyczącą go opinię lub orzeczenie wydane przez
Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną to zalecenia tam wydane będą uwzględnione.
13. Jeżeli szkoła nie jest w stanie zapewnić dziecku pewnych, zaleconych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
informuje
rodzica
o
możliwości
skorzystania
z pomocy placówek specjalistycznych (np. zajęcia z zakresu integracji sensorycznej,
psychoterapia, itp.) Pedagog szkolny, na wniosek rodzica, ułatwia dziecku kontakt ze
specjalistami zatrudnionymi w publicznych poradniach specjalistycznych.

§2
FORMY UDZIELANEJ POMOCY
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z
uczniami oraz w formie:
a) klas terapeutycznych,
b) zajęć rozwijających uzdolnienia,
c) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,
d) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
e) zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych, socjoterapeutycznych, rozwijających kompetencje emocjonalnospołeczne, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
g) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
h) warsztatów,
i) porad i konsultacji.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów oraz nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
§3
DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
1. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.
2. Nauczyciele oraz pracujący w szkole specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich
zainteresowania i uzdolnienia.
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 oraz informują o tym wychowawcę klasy.
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ROZDZIAŁ II
ZADANIA DYREKTORA
§4
1. Dyrektor Szkoły organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności:
a) ustala wymiar godzin poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym w roku szkolnym mogą być
przeznaczone na realizację tych form,
b) w przypadku uczniów objętych kształceniem specjalnym informuje pisemnie
rodziców/prawnego opiekuna ucznia o ustalonych dla ucznia formach, okresie
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym
poszczególne formy pomocy będą realizowane,
c) powołuje zespoły ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dba o realizację
wniosków znajdujących się w Indywidualnych Programach EdukacyjnoTerpaeutycznych (zatwierdza bądź modyfikuje formy pomocy, o które wnioskują
zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej).

ROZDZIAŁ III
ZADANIA WYCHOWAWCY I NAUCZYCIELI
§5
1. Wychowawca planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, dba o uwzględnianie w bieżącej pracy dydaktyczno-wychowawczej zaleceń
zawartych w orzeczeniach oraz opiniach poradni.
2. Wychowawca informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wraz z nimi ustala formy udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, okres udzielania pomocy oraz – w uzgodnieniu z dyrektorem
- wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
3. Wychowawca, jako koordynator pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla swoich wychowanków, sporządza wykaz uczniów objętych w danej klasie pomocą
psychologiczno-pedagogiczną.
4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
ustalenia zespołu są uwzględniane w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym
(opis znajduje się w rozdziale IV).
5. Wychowawca współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od potrzeb - z innymi
nauczycielami, specjalistami, poradnią lub innymi osobami, o których mowa § 1 pkt 10.
6. Gromadzi dokumentację dotyczącą pomocy psychologiczno-pedagogicznej w teczce
wychowawcy (teczka wychowawcy – pomoc psychologiczno-pedagogiczna).
7. Nauczyciele zajęć edukacyjnych wspierają wychowawcę klasy w planowaniu,
koordynowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności:
a) dostosowują program nauczania, wymagania, kryteria i formy oceniania oraz metody
pracy do potrzeb ucznia,
b) uwzględniają w codziennej pracy zasady pracy z uczniem o specyficznych potrzebach
edukacyjnych.
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ROZDZIAŁ IV
TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM
POSIADAJĄCYM ORZECZENE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
§6
1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
powołuje się zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem.
2. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń.
3. Zadania zespołu:
a) Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej.
b) Opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego po dokonaniu
wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
c) Dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia oraz oceny efektywności prowadzonych działań co najmniej dwukrotnie w roku
szkolnym.
4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu lub modyfikacji
Programu, a także wnioskować o przekazanie im jego kopii.
5. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
a) na wniosek Dyrektora Szkoły - przedstawiciel poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
b) na wniosek rodziców ucznia lub za ich zgodą - inne osoby, w szczególności lekarz,
psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
6. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwukrotnie w ciągu
danego roku szkolnego.

ROZDZIAŁ V
PROCEDURA OBIEGU DOKUMENTÓW
§7
Procedura obiegu dokumentów oraz udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest
narzędziem służącym:
- wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,
- organizowaniu różnych form działań wychowawczych i profilaktycznych,
- wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
dziecka,
- udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka,
- wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
- umożliwieniu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
§8
Procedura postępowania w przypadku otrzymania następującego orzeczenia bądź opinii
psychologiczno-pedagogicznej o dziecku:
a) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy,
b) orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, zwanego "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci,

6

których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola
lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
c) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
d) orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim,
e) opinii o szczególnych uzdolnieniach dziecka,
f) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole,
g) opinii o konieczności objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia.
1. Rodzic składa orzeczenie/opinię o dostosowanie treści i metod nauczania do potrzeb
dziecka na ręce Dyrektora Szkoły, który po ich rozpatrzeniu podejmuje działania służące:
a) uzyskaniu zgody Wójta Gminy Masłów na realizację tych zaleceń Poradni, które
wymagają wprowadzenia do planu zajęć szkolnych dodatkowych godzin pracy
(nauczanie indywidualne, wczesne wspomaganie, zajęcia rewalidacyjne),
b) przydzieleniu godzin nauczania indywidualnego, rewalidacji bądź wczesnego
wspomagania nauczycielom, zgodnie z ich przygotowaniem zawodowym,
c) przekazaniu orzeczenia bądź opinii pedagogowi szkolnemu i wychowawcy klasy,
poinformowaniu wychowawcy klasy oraz zainteresowanych nauczycieli o konieczności
wprowadzenia dodatkowych zajęć dla dziecka.
2. Wychowawca koordynuje realizację przez nauczycieli uczących dziecko zaleceń zawartych
w wydanej opinii.
3. W przypadku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy, wszyscy uczący nauczyciele dostosowują program nauczania
do potrzeb dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz biorą udział w pracach
zespołu, który opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.
4. Pracami zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogiczej kierują wychowawcy klas.
5. Nauczyciele prowadzący nauczanie indywidualne, wczesne wspomaganie, zajęcia
rewalidacyjne oraz inne zajęcia specjalistyczne prowadzą dokumentację zgodnie z
obowiązującymi przepisami oświatowymi (właściwe dzienniki zajęć).
6. Jeżeli rodzic chce, by jego dziecko skorzystało z możliwości dostosowania form i
warunków przeprowadzania egzaminu zewnętrznego (zgodnie z posiadaną opinią/
orzeczeniem Poradni), składa odpowiedni wniosek lub zgodę na zaproponowane formy
dostosowania na ręce Dyrektora Szkoły (zgodnie z obowiązującym stanem prawnym).
§9
Procedura postępowania w przypadku otrzymania następujących opinii psychologiczno
- pedagogicznych o dziecku:
a) o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do specyficznych potrzeb-możliwości
dziecka,
b) o zakwalifikowaniu dziecka do pracy w zespołach wyrównawczych.
1.Rodzic składa opinię o dostosowanie treści i metod nauczania do specyficznych potrzeb
dziecka na ręce dyrektora szkoły – sekretariat rejestruje datę wpływu opinii.
2. Pedagog, po analizie wydanych w opinii zaleceń, przekazuje kserokopię opinii
wychowawcy klasy, który zapoznaje z treścią opinii wszystkich nauczycieli uczących dane
dziecko.
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3. Nauczyciele, zgodnie z zaleceniami Poradni, dostosowują treści, metody nauczania oraz
formę sprawdzania i oceniania wiadomości do możliwości dziecka.
6. Pedagog szkolny wspomaga zainteresowanych nauczycieli w dokonaniu właściwej
indywidualizacji procesu nauczania.
7. Przedmiotowe Systemy Oceniania uwzględniają sytuację dziecka o specyficznych
potrzebach edukacyjnych (np. zawierają informację o możliwości wydłużenia czasu pracy na
sprawdzianach, korzystania z wydruków komputerowych, itp.)
Uczniowie znają swoje prawa oraz obowiązki wynikające z przepisów szkolnych, a w
przypadku zaistnienia wątpliwości mogą skorzystać z pomocy pedagoga bądź wychowawcy,
którzy pomogą im zrozumieć i ustalić zasady korzystania z tzw. dostosowania wymagań
edukacyjnych.
8. Jeżeli rodzic chce, by jego dziecko skorzystało z możliwości dostosowania form i
warunków przeprowadzania egzaminu zewnętrznego (zgodnie z posiadaną opinią Poradni),
składa odpowiedni wniosek lub zgodę na zaproponowane formy dostosowania na ręce
Dyrektora Szkoły (zgodnie z obowiązującym stanem prawnym).

Zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie
……………………………………………………………
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Załącznik nr 1
………………………………….
Miejscowość, data

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie
………………………………………………………….

WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ
UCZNIA/ UCZENNICY ……………………………………………

WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ
UCZNIA/ UCZENNICY ……………………………………………

1. Powód objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną ucznia:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2.Dane osoby zgłaszającej potrzebę objęcia ucznia pomocą:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3. Uzasadnienie wniosku oraz wskazanie oczekiwanej formy pomocy psychologicznopedagogicznej:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Podpis osoby składającej wniosek: ……………………………………………………..
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Załącznik nr 2

Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Klasa ……..

Lp.

Imię i
nazwisko
ucznia

Zalecenia
wynikające z
opinii/orzeczenia
wydanych przez
Poradnię lub
wniosków
nauczycieli

Formy
pomocy

Nazwisko
nauczyciela
prowadzącego
zajęcia oraz
termin zajęć.

Uwagi
(np. rezygnacja
rodzica z
zaproponowanej
formy pomocy)

1.

2.

3.

4.
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