Zasady udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w Szkole Podstawowej Nr 4 w Elblągu
§ 1.
Szkoła Podstawowa nr4 udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.(Dz. U.
z 2013, poz. 532).
§ 2.
1. 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:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z zaburzeń komunikacji językowej;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych
w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
§ 3.
Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
§ 4.
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.
2. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele oraz specjaliści
wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej
( psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni).
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3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora szkoły;
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki szkolnej;
6) poradni specjalistycznej;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pracownika socjalnego;
9) asystenta rodziny;
10) kuratora sądowego.
§ 5.
1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
z uczniem oraz w formie:
1) klas terapeutycznych (liczba uczniów w klasie do 15);
2) zajęć rozwijających uzdolnienia ((liczba uczniów w zespole do 8);
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (liczba uczniów w zespole do 8);
4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych (liczba uczniów w zespole
do 5), logopedycznych (liczba uczniów w zespole do 4), socjoterapeutycznych oraz
innych zajęć o charakterze terapeutycznym (liczba uczniów w zespole do 10);
5) warsztatów;
6) porad i konsultacji.
2. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
§ 6.
Szczegółowe zasady organizowania poszczególnych form pomocy oraz liczbę uczestników
zajęć określa rozporządzenie.
§ 7.
.
O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi
decyduje dyrektor szkoły.
§ 8.
1. Nauczyciele, wychowawcy klas w szkole prowadzą obserwację pedagogiczną, w trakcie
bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
1) trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej
– ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;
2) szczególnych uzdolnień;
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2. 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 niezwłocznie udzielają uczniowi tej
pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.
3. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem –
jeżeli stwierdzi taką potrzebę.
4. Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, ustalając formę, okres udzielania pomocy oraz liczbę godzin.
5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy uczniom ustala dyrektor, biorąc
pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na
realizację tych form.
§ 9.
1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest
zadaniem zespołu.
2. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar
godzin poszczególnych form są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno –
terapeutycznym.
§ 10.
1. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się
rodziców ucznia.
2. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz wymiarze godzin przeznaczonych na poszczególne formy szko0ła
niezwłocznie informuje rodziców ucznia.
§ 11.
Szkoła zatrudnia pedagoga i psychologa, do zadań których należy w szczególności:
1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów
w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron
ucznia;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc nauczycielom i rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
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8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów udzielaniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
§ 12.
Do zadań szkolnego logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych i konsultacji dla uczniów i rodziców;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;

powstawaniu

zaburzeń

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno –
pedagogicznej.
§13.
Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w nauce;
2) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów udzielaniu pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
§14
Wsparcie merytoryczne zapewnia szkole Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
w Elblągu.
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