
Procedury organizowania i udzielania  

pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

w Liceum Ogólnokształcącym  

im. Komisji Edukacji Narodowej w Gogolinie 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017r. poz.59 ) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 25 sierpnia 2017r., poz. 1591) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 24 sierpnia 2017r., poz. 1578) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1643) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1652)  

 



I. Warunki organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

Ustala się następujące warunki organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej                  

w szkole: 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest świadczona uczniom, rodzicom                  

i nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniowi 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 i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły i w środowisku społecznym. 

3. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana 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 udzielanej uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. 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) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy 

zawodowi zwani dalej „specjalistami”. 

8. Z wnioskiem (załącznik nr 1) o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną może wystąpić: uczeń, rodzice ucznia, dyrektor szkoły, nauczyciel, 

pielęgniarka, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, pomoc nauczyciela, asystent 



edukacji romskiej, asystent nauczyciela, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator 

sądowy, organizacja pozarządowa. 

9. W przypadku, gdy uczeń posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obejmuje się go pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną bez konieczności składania wniosku, który stanowi 

załącznik nr 1. 

10. Osoba zgłaszająca przekazuje wypełniony wniosek wychowawcy , który informuje 

osobę odpowiedzialną za wskazaną we wniosku formę zajęć o konieczności objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

 

II. Formy udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

1. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także 

w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

b) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

c) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych o charakterze 

terapeutycznym, 

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

g) porad i konsultacji, 

h) warsztatów. 

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8, czas trwania – 45 minut. 

3. 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, czas trwania – 45 minut. 

4.  Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji                         

i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 4, czas trwania 45 minut. 



5. 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, czas trwania 45 minut. 

6. 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, czas trwania 45 minut. 

7. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się, czas trwania 45 minut. 

8. 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 nie może przekraczać 8, czas trwania 45 minut. 

9. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania 

szkoły w zakresie doradztwa zawodowego – czas trwania zajęć wynosi 45 minut. 

10. Dopuszcza się prowadzenie w/w 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. 

11. Formą pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla nauczycieli i rodziców są porady, 

konsultacje, warsztaty, szkolenia. 

12. Wymiar godzin, w którym realizowane są poszczególne formy pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej ustala dyrektor szkoły z uwzględnieniem godzin, 

którymi dysponuje w danym roku szkolnym. 

 

III. Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana niezwłocznie po stwierdzeniu              

u ucznia specjalnych potrzeb w tym zakresie. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest przez każdego nauczyciela 

poprzez: 

a) dostosowanie wymagań edukacyjnych, 

b) indywidualizację procesu edukacyjnego, 

c) dostosowanie warunków poprzez odpowiednie wyposażenie. 



3. Planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej jest obowiązkiem wychowawcy klasy, odbywa się ono we współpracy 

z rodzicami ucznia, pedagogiem i psychologiem szkolnym, nauczycielami, 

specjalistami, poradnią. 

4. O zakwalifikowaniu ucznia do udziału w konkretnej formie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej decyduje dyrektor szkoły z wyjątkiem uczniów posiadających opinię 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. 

5. Wychowawca klasy w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia monitoruje 

obecność ucznia w tych zajęciach i jego postępy. 

6. Okres uczęszczania na zajęcia uzależniony jest od: 

a) złagodzenia lub wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia 

pomocą, 

b) zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, 

c) rozwinięcia umiejętności uczenia wskazanych w planie pracy zajęć. 

7. Dla zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzi się e-dziennik 

lub dziennik w wersji papierowej, do którego wpisuje się: 

a) nazwiska i imiona uczniów, 

b) oddział, do którego uczęszczają, 

c) adres poczty elektronicznej rodziców lub numery ich telefonów, 

d) indywidualny program pracy z uczniem, 

e) w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, 

f) tygodniowy plan zajęć, 

g) datę i czas trwania zajęć, 

h) tematy przeprowadzonych zajęć, 

i) ocenę postępów,  

j) odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. 

8. Dla uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną powołuje się zespół.  

W skład zespołu wchodzi wychowawca – jako koordynator zespołu, wszyscy 

nauczyciele uczący danych uczniów oraz specjaliści. Wzór składu zespołu stanowi 

załącznik nr 2.  

9. Szczegółowy skład zespołów oraz listę uczniów, dla których został powołany zespół 

przygotowuje pedagog. Posiedzenia zespołów odbywają się w miarę potrzeb, nie 

rzadziej jednak niż  2x w roku  szkolnym. 



10. W spotkaniach zespołu może uczestniczyć rodzic ucznia. O terminie spotkań 

zespołów informuje rodzica wychowawca (telefonicznie lub poprzez e-dziennik). 

11. Dla wszystkich uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – 

pedagogicznej ( w tym dla uczniów posiadających opinię o wybitnych uzdolnieniach) 

powołuje się zespół oraz tworzy się dostosowania wymagań edukacyjnych. 

Dostosowania przygotowują nauczyciele poszczególnych przedmiotów lub grup 

przedmiotowych. 

12. Podczas spotkania członkowie zespołu uzupełniają załącznik nr 2 oraz arkusz 

dostosowania wymagań edukacyjnych, który wzór stanowi załącznik nr 3.  

13. Arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych przedstawia się rodzicowi do wglądu, 

który poprzez złożony podpis akceptuje zawarte w nim informacje. 

14. Zespół wypełnia również informację dla rodziców poszczególnych uczniów                     

o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin (załącznik nr 4), przekazuje ją dyrektorowi do 

podpisu, a następnie przekazuje rodzicowi do podpisu. Rodzic zapoznaje się                         

z ustalonymi formami pomocy oraz poprzez złożenie podpisu na w/w dokumencie 

wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w proponowanych zajęciach 

15. Spotkania zespołów są protokołowane. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5. 

16. Spotkania zespołów odbywają się również po zakończeniu pierwszego i drugiego 

semestru w celu dokonania analizy postępów dziecka oraz zastosowanych dostosowań 

wymagań edukacyjnych. Wnioski te zapisywane są w arkuszu dostosowania wymagań 

edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Zadania wychowawcy oddziału 

1. Wychowawca oddziału planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przypadku gdy uczeń posiada opinię lub orzeczenie 

bądź stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia taką pomocą.  

2. Wychowawca oddziału informuje innych nauczycieli i specjalistów  

o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

3. Wychowawca oddziału przedstawia dyrektorowi szkoły propozycje form udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,               

w którym poszczególne formy będą realizowane – załącznik nr 4. 

4. Wychowawca oddziału planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz – w zależności od potrzeb -              

z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub 

innymi osobami. Przynajmniej dwa razy w roku (wskazane po zakończeniu 

pierwszego i drugiego semestru), wychowawca oddziału wspólnie z nauczycielami                   

i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, dokonuje oceny efektywności 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi. 

5. Wychowawca oddziału prowadzi dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej zawierającą: 

  1) wykaz uczniów danej klasy objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

  2) indywidualne teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

zawierające: podstawę objęcia ucznia opieką psychologiczno – pedagogiczną czyli 

opinie, orzeczenia, zaświadczenia lekarskie oraz inną dokumentację związaną                 

z udzielaniem pomocy psychologiczno –pedagogicznej: 

 wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną (załącznik         

nr 1), 

 informacja o powołaniu zespołu planującego i koordynującego udzielanie 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej (załącznik nr 2) 

 arkusz dostosowania wymagań edukacyjnych (załącznik nr 3) 



 informacja dla rodziców ucznia o formach, sposobach i okresie udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik nr 4) 

 protokół zbiorczy ze spotkania zespołu planującego i koordynującego udzielanie 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik nr 5) 

  3) Jest zobowiązany do przekazania pedagogowi, do dnia 30 września każdego roku 

szkolnego, kompletnych indywidualnych teczek uczniów objętych pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną. 

 

V. Zadania dyrektora szkoły 

1. Dyrektor szkoły na podstawie propozycji wychowawcy klasy ustala dla ucznia formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Wymiar godzin 

zajęć ustala się z uwzględnieniem godzin do dyspozycji dyrektora szkoły. 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno -

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno –

terapeutycznym. 

3. O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie rodziców  

ucznia (załącznik nr 4). 

4. Dyrektor szkoły zatwierdza Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. 

VI. Zadania specjalistów 

            Zadanie pedagoga, psychologa, doradcy zawodowego i logopedy określa   

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 25 sierpnia 2017r., poz. 1591) oraz  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 



rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1643). 

 

VI. Zasady tworzenia Indywidualnego Programu Edukacyjno – 
Terapeutycznego oraz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu 
Funkcjonowania Ucznia 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 
Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte  
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany 
dalej „programem”. 

2. Program określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności 
poprzez 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 (ACC) oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub 
szkolnym, w tym przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie  – działania o charakterze resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonym niedostosowaniem społecznym  – działania o charakterze 
socjoterapeutycznym; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w których poszczególne formy 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 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 działania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego               
i sposób realizacji tych działań, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań. 

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj 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. 

Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego stanowi załącznik nr 8. 

3. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych 
alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego; 

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności 
wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (ACC) – w przypadku ucznia 
niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem, 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –                      
w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. 

4. Program opracowuje zespół, który tworzą wszyscy nauczyciele i specjaliści prowadzący 
zajęcia z uczniem. 

5. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy albo nauczyciel lub specjalista prowadzący 
zajęcia z uczniem. 

6. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia (załącznik nr 7) uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane 
w podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we 
współpracy – z 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. Możliwe są jego 
modyfikacje. 

8. Program opracowuje się terminie ;  

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 
szkolnego kształcenie w szkole, albo 



2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

9. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 
szkolnym. 

10.Zespół dokonuje dwa razy w ciągu roku szkolnego okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia (załącznik nr 10) uwzględniając ocenę efektywności 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, oraz w miarę potrzeb  dokonuje 
modyfikacji programu. 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 ucznia – z innymi podmiotami. 

11.Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności: 

a) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 
zainteresowania i uzdolnienia ucznia, 
b) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, 

specjalistów lub pomocy nauczyciela, 
c) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 
szkolnym, a 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 włączenia ucznia w zajęcia 
realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań podejmowanych               
w celu ich przezwyciężenia. 

12. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu,            
a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych 
ocen.  Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w danej szkole lub ośrodku, 
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości 
uczestniczenia w tym spotkaniu. Wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 6. 

13. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię: 

1) wielospecjalistycznych ocen,  

2) programu. 

14. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 
poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, 
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia      z 
uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. 

15.W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

a) rodzice dziecka lub ucznia, 



b) na wniosek dyrektora – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela 

c) na wniosek lub za zgoda rodziców ucznia – inne osoby,  
w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

16. Praca zespołu jest dokumentowana. Za dokumentację odpowiada wychowawca lub osoba 
koordynująca pracą zespołu. Ze spotkania zespołu przygotowuje się protokół, który stanowi 
załącznik nr 9.  

17. Do programu należy dołączyć w formie załącznika (ów) kopie planów pracy zajęć 
specjalistycznych. 

18. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wychowawca/wychowawca wspierający przygotowuje indywidualną teczkę, która zawiera 
kopię orzeczenia, Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, wielospecjalistyczne 
oceny poziomu funkcjonowania ucznia, zawiadomienie o spotkaniu zespołu oraz protokół ze 
spotkania ( załącznik nr 6, 7, 8, 9). Indywidualne teczki uczniów przekazuje pedagogowi do 
dnia 30 września każdego roku szkolnego.  

19. Okresowe wielospecjalistyczne oceny poziomu funkcjonowania ucznia przekazuje się 
pedagogowi po zakończeniu pierwszego i drugiego semestru (załącznik nr 10). 

 

 
 
 

 

 

 


