
             POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA OD 1 WRZEŚNIA 2017r. 

 

               

  Szanowni rodzice,  

            od 1 września 2017r. w związku z reformą systemu szkolnictwa obowiązują nowe       

   rozporządzenia regulujące pracę szkoły. Między innymi Rozporządzenie MEN z dnia 28     

   sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji    

   pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  

   placówkach. Pomoc ta udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu  

   indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu  

   indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych  

   wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego  

   ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i  

   placówki oraz w środowisku społecznym. 

 

   Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 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. 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole i placówce 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.  

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

1) rodzicami uczniów;  

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

zwanymi dalej „poradniami”;  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi szkołami i placówkami;  

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Udzielają jej nauczyciele i specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, są to w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 

doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. Pomoc jest organizowana i udzielana m.in. we 

współpracy z rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana szczególnie z inicjatywy ucznia, jego 

rodziców, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy grupy, specjalisty pracującego z 

dzieckiem. 

Nauczyciele rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, w tym prowadzą obserwacje pedagogiczne, mające na celu 

rozpoznawanie 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 

środowisku szkolnym, wspomagają również uczniów w wyborze kierunku kształcenia i 

zawodu. 

     W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów, a także w formie: 

1) klas terapeutycznych  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;  

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej;  

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

7) porad i konsultacji;  

8) warsztatów 

Zastąpiono zajęcia socjoterapeutyczne „zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-

społeczne” 

Ujednolicono czas trwania zajęć specjalistycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych – wszystkie zajęcia mają trwać 45 minut. 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające 

umiejętności uczenia się oraz zajęcia specjalistyczne prowadzi się przy wykorzystaniu 

aktywizujących metod pracy. 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać 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 i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje 

wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz  

indywidualnie z uczniem.  

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii poradni publicznej. 

Opinia wydawana jest na podstawie wniosku, w którym określane są trudności w 

funkcjonowaniu ucznia, w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną scieżką 

kształcenia – wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia 

w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

szkolnym, a także opinie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w 

szkole.  

Przed wydaniem opinii otyczącej zindywidualizowanej ścieżki kształcenia poradnia we 

współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia 

uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. Opinia wskazuje zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach 

edukacyjnych wspólnie z klasą, okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, 

nie dłuższy jednak niż rok szkolny i działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia 



barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły. 

Uczeń objęty tą formą pomocy realizuje programy nauczania, z dostosowaniem metod i form 

realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  

Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych 

kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym nauczaniem. 

 

Indywidualne nauczanie ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego 

nauczania wydanego po 1 września 2017r. może odbywać się wyłącznie w domu ucznia a 

nie tak jak do tej pory na terenie szkoły. 

 

Indywidualne nauczanie i zindywidualizowana ścieżka kształcenia są to dwie różne 

formy pomocy dla ucznia. 

 

Drodzy rodzice, o zmianach w systemie szkolnictwa można dowiedzieć się także ze stron 

internetowych MEN, ORE. 

Pragnę poinformować również Państwa, że zostało wydane także Rozporządzenie MEN 

z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

 

Zachęcam do zapoznania się z przepisami prawa oświatowego w ramach nowej reformy 

szkolnictwa. 

    

 

 


