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PROCEDURA ORGANIZOWANIA 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

w Szkole Podstawowej nr1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2017 r.      

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz.1591) 

opracowuje się niniejszą procedurę regulującą organizację i realizację pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

 

I. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc 

udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są 

bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia (w przypadku ucznia niepełnoletniego za zgodą jego rodziców – jedynie w 

przypadku podejrzewania o pomoc wobec ucznia należy podjąć działania zgodnie z 

procedurą postępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej 

Karty); 

2) rodziców ucznia, prawnych opiekunów; 

3) dyrektora szkoły; 

4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy; 

10) nauczyciela wspomagającego; 

11) pracownika socjalnego; 

12) asystenta rodziny; 

13) kuratora sądowego; 

14) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na : 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 
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3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie 

ucznia  

w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły  

i w życiu oraz w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z 

programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym 

zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu 

informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

5. Celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

1) Wspieranie potencjału rozwojowego ucznia; 

2) Stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

szkoły oraz środowisku społecznym. 

6. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w 

szczególności: 

1) z niepełnosprawności (uczniowie niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo 

widzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z 

zespołem Aspergera, z niepełno sprawnościami sprzężonymi); 

2) z niedostosowania społecznego; 
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3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeniami zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń komunikacji językowej; 

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, kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom: 

1) posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-

terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach  

i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 

szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach; 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia; 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,  

o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy 

doraźnej w bieżącej pracy z uczniem; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii. 

 

II. Formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin 

 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

2. Dyrektor na podstawie zaleceń wychowawcy klasy lub zespołu, 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. O ustalonych dla ucznia 

formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
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wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

wychowawca niezwłocznie informuje na piśmie rodziców lub opiekunów ucznia. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom: 

1) nauczyciele,  

2) wychowawcy klas  

3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy pomocy-psychologiczno, 

w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.  

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami ucznia; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi; 

6) innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas bieżącej pracy 

z uczniem, przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

a) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; 

b) liczba uczestników zajęć wynosi do 8; 

c) godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

a) 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; 

b) liczba uczestników zajęć wynosi do 6; 

c) godzina zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

a) zajęcia socjoterapeutyczne organizuje się dla uczniów z dysfunkcjami i 

zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników 

zajęć wynosi do 8; 

b) liczba uczestników na zajęciach logopedycznych wynosi do 4; 

c) liczba uczestników na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wynosi do 5; 

d) godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut. W uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie 

krótszym niż 45 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych 

zajęć. 

6) porad, konsultacji i warsztatów: 

a) porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i 

szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzone przez pedagoga 

szkolnego, nauczycieli, wychowawców klas i specjalistów. 

7) organizacja kształcenia w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia na 

podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, i na wniosek rodziców dla 
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uczniów, którzy w szczególności na stan zdrowia mają ograniczone możliwości 

uczestniczenia we wszystkich zajęciach lekcyjnych.   

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom 

polega na; 

1) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych; 

2) rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 

pomocy udzielanej uczniom. 

7. Formy pomocy rodzicom i nauczycielom: porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia. 

8. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, 

psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia 

zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. W 

szkole mogą być prowadzone warsztaty dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności 

z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. Informacja 

o warsztatach umieszczana jest na dwa tygodnie przed datą ich realizacji na tablicy 

ogłoszeń dla rodziców.  

9. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna 

w  Gostyninie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami. 

10. W celu dokonania oceny efektywności udzielonej uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej po zakończeniu udzielania danej formy pomocy, w terminie wskazanym 

przed dyrektora, nie później niż do końca danego roku szkolnego wychowawcy we 

współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami dokonują oceny i określają wnioski i 

zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy 

udzielania uczniowi dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

11. W przypadku, gdy potrzeba objęcia ucznia pomocą p-p wynika z zaleceń zawartych 

w opinii lub orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej, przy planowaniu jej 

udzielania uwzględnia się w/w zalecenia. 

12. Dokumentację z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej gromadzi 

wychowawca i jest ona przechowywana w teczkach wychowawcy oraz pedagog 

szkolny i jest ona przechowywana w teczce ucznia. 

13. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną, 

która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów 

z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem 

społecznym, analizują wytwory ucznia, opinie z poradni.  Na podstawie wyników 

obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. 

14. 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 udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym 

wychowawcę klasy. 

15. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym  

z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy  przekazuje 

informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie,  

a jeśli termin planowanego zebrania jest odległy – otrzymany  komunikat zapisuje  

w dzienniku lekcyjnym/e-dzienniku/ teczce wychowawcy. 

16. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie 

zapisu w e-dzienniku, telefonicznie lub w trakcie indywidualnej rozmowy  

z rodzicem. 
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17. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną 

formę pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, 

zajęcia rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca 

zasięga opinii nauczycieli uczących w klasie.  

18. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli  

w oddziale w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii 

nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia 

form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości 

ucznia. Informację  o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale 

wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

19. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od 

poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia 

dyrektorowi szkoły. 

20. Wychowawca przy czynnościach, o których mowa w ust. 19 współpracuje z rodzicami 

ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole. 

21. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które  

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

22. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca klasy wpisuje 

powyższą informację w e-dzienniku lub listownie przekazuje na spotkaniu z rodzicem, 

zaś rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji. 

23. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

24. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją  

i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom. 

25. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się  

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania 

ucznia.  

26. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor 

szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o 

przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia. 

27. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno –wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica.  

28. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych  

i oddziałowych. Dyrektor szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć 

dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych. 

29. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły, po 

zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii 

wychowawcy. 

30. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić 

dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie 

dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności 

uczniów objętych tą formą pomocy. 

31. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i 

specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 
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32. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

33. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami 

specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w 

formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub 

nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

34. W szkole zatrudniony jest pedagog,  logopeda,  na miarę potrzeb specjaliści, 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

 

IV. Zadania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Dyrektor szkoły powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi posiadającemu 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Uczestniczenie w spotkaniach Zespołu 

jest obowiązkiem każdego powołanego nauczyciela. 

2. Powołanie członków zespołu następuje w trybie zarządzenia dyrektora odrębnie na 

każdy rok szkolny 

3. Do zadań zespołu należy ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; określenie zalecanych form, sposobów i okresu 

udzielania uczniowi pomocy  uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu; 

4. Organizacja pracy zespołu; 

1) pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy; 

2) wychowawca zwołuje spotkania zespołu w miarę potrzeb (termin uzgadnia z 

dyrektorem i członkami zespołu); 

3) na spotkanie zespołu jego członkowie przychodzą po wcześniejszym zapoznaniu 

się z dokumentacją dotyczącą ucznia oraz przygotowaną własną oceną 

funkcjonowania ucznia w obszarze społecznym, edukacyjnych oraz 

wychowawczym. Zadaniem zespołu jest określenie form, sposobów i okresów 

udzielania uczniom pomocy (założenie i opracowanie Indywidualnego Programu 

Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET); 

4) IPET zostaje przedstawiony dyrektorowi szkoły, który podejmuje decyzję 

o formach i okresach udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

poprzez dokonanie odpowiednich wpisów dokumencie. 

 

IV. Wspieranie ucznia zdolnego 

 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień, 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie, 

3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego uczniów, 

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych, 
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5) promocja ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych  

i obejmują pracę: 

1) na lekcji, 

2) poza lekcjami, 

3) poza szkołą, 

4) inne formy  

3. Uczeń zdolny ma możliwość: 

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad, 

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań 

lekcyjnych i w domu, 

4) realizowania indywidualnego programy nauki lub indywidualnego toku nauki. 

4. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel: 

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów; 

2) umożliwia uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy; 

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 

pracy ucznia w domu; 

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych 

ucznia; 

5) składa wniosek do dyrektora szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki 

lub indywidualny tok nauki. 

5. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów  

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii  

i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

6. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji 

przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pp.  

7. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  

i uzdolnieniami uczniów. 

8. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju 

uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są 

specjalną opieką nauczyciela. 

  

V. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia ucznia 

 

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

chodzić 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 

2. Objęcie ucznia wymaga opinii publicznej poradni poprzedzonej analizą funkcjonowania 

ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 
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3. Uczeń może zostać objęty zindywidualizowaną ścieżką na okres nie dłuższy niż rok 

szkolny. 

4. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub specjalistę, potrzeby objęcia ucznia 

zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, zgłasza on ten fakt wychowawcy klasy. 

5. Wychowawca klasy zwołuje posiedzenie zespołu nauczycieli uczących w danej klasie i 

specjalistów pracujących z uczniem. 

6. Zespół po analizie funkcjonowania ucznia w szkole, jego sytuacji zdrowotnej oraz 

dotychczas podjętych działań podejmuje decyzję o skierowaniu do poradni wniosku o 

wydanie opinii o potrzeb i objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

7. Wychowawca informuje rodziców o decyzji zespołu. 

8. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców ucznia lub prawnych opiekunów ustala z 

uwzględnieniem opinii tygodniowy wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych 

indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy 

programowej. 

Procedura obowiązuje z dniem 1 stycznia 2018 r. 

 


