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Regulamin organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  

w Rudzie Śląskiej 
 
Podstawy prawne: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.). 
2. 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 2017r. poz. 1578 z późn. zm). 

3. 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 2017r. poz. 1591, z późn. zm.)  

 

§1. 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych 
możliwości psychofizycznych 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 oraz w środowisku społecznym. 

2. 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. 
3. 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 udzielanej 
uczniom. 

4. Wychowawcy, nauczyciele oraz specjaliści udzielając porad lub konsultacji dla rodziców uczniów w 
ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej wypełniają kartę konsultacji/porad (Druk nr 19) 
i umieszczają ją w teczce indywidualnej dziecka.  

 

§ 2. 
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły 
2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, 
zwani dalej „specjalistami”. 

3. 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; 
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4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 
4. Dyrektor szkoły w momencie nawiązania współpracy uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 3 

warunki współpracy. 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora szkoły; 
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty; 
5) higienistki szkolnej; 
6) poradni; 
7) asystenta edukacji romskiej; 
8) pomocy nauczyciela; 
9) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

– Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których 
mowa w art. 15 ust. 7 ustawy; 

10) pracownika socjalnego; 
11) asystenta rodziny; 
12) kuratora sądowego; 
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 
6. Osoby lub instytucje zgłaszające konieczność objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

wymienione w ust. 5 pkt. 1, 2 oraz pkt. 6-13 składają pisemny wniosek do dyrektora szkoły (Druk nr 
1). 

 

§3. 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 
2. Rodzic, jeżeli nie wyraża zgody na organizowanie dla jego dziecka w szkole pomocy psychologiczno-

pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemną rezygnację w tej sprawie 
(Druk nr 2). 

3. Rodzic wyrażając zgodę na udział dziecka w danej formie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
jednocześnie zobowiązuje się do kontroli frekwencji dziecka na zajęciach i do współpracy z 
nauczycielem prowadzącym daną formę pomocy. W razie zaleceń nauczyciela/specjalisty rodzic 
wykonuje z dzieckiem zadane ćwiczenia, zadania itp. 

4. Jeżeli uczeń, mimo zaproponowanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodzica na 
udział dziecka w danej formie pomocy, nie będzie na nie uczęszczał wychowawca przekazuje 
rodzicowi stosowną informację (Druk nr 3). 

 
§ 4. 

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: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia (zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8). 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się (organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia 

efektywności uczenia się); 
3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (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 zajęć nie może 
przekraczać 8); 

4) zajęć specjalistycznych: 
a) korekcyjno-kompensacyjnych (organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 5), 

b) logopedycznych (organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 
sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4), 

c) rozwijających 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), 
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d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym (organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub 
placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. 
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10); 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego); 

6) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
7) porad i konsultacji; 
8) warsztatów. 

2. Godzina zajęć, o których mowa ust. 1 pkt 1-5, trwa 45 minut. 
3. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5 w czasie dłuższym lub krótszym 

niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli 
jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści 
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

5. Zajęcia, o których mowa w ust. 4, prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. 
6. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści oraz 

specjaliści spoza szkoły. 
7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom  

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
8. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na 
celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 5. 
1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”,  

są organizowane 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. 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 
1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 
2) indywidualnie z uczniem. 

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 
potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

4. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole programy nauczania,  
z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych 
 i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu 
zdrowia. 

5. Na wniosek rodziców ucznia (Druk nr 4) dyrektor szkoły we współpracy z organem prowadzącym 
ustala, z uwzględnieniem opinii poradni tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych 
realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy 
programowej kształcenia ogólnego. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania 
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką zobowiązani są 
dostarczyć do wychowawcy  program oraz dostosowanie oceniania prowadzonych przez siebie zajęć 
dla ucznia. 

8. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 
1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 

ust. 19 pkt 2 ustawy; 
2) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 

127 ust. 20 ustawy. 
 

§ 6. 
1. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
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3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
 w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 
szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 
podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności  
w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych 
w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: 
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie  

u uczniów: 
a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów 

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych 
trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień, 
2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

 z uczniami. 
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psycho-fizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, 
wychowawca lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy  
z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy; 

4. Wychowawca po otrzymaniu informacji o której mowa w ust. 3 informuje innych nauczycieli lub 
specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 
pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami i specjalistami, 
(specjalistami, którzy mają z danym dzieckiem zajęcia lub jeśli istnieje konieczność objęcia ich 
pomocą danego specjalisty) planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 
zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

5. Wychowawca po stwierdzeniu, że ucznia należy objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub po 
otrzymaniu takiej informacji od innego nauczyciela lub specjalisty oraz celem dokonania oceny 
efektywności udzielanej pomocy może zorganizować spotkanie zespołu nauczycieli uczących dziecko 
oraz specjalistów mających z dzieckiem zajęcia.  

6. Wychowawca koordynuje spotkanie zespołu o którym mowa w ust. 5 oraz udziela dalszej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

7. Wychowawca jest osobą odpowiedzialną za planowanie, koordynowanie oraz za właściwe 
prowadzenie dokumentacji jaką należy wypełnić względem danego dziecka. 

8. Wychowawca po otrzymaniu informacji o której mowa w ust. 3 informuje pedagoga szkolnego  
o konieczności objęcia ucznia celem założenia teczki indywidualnej dla ucznia oraz wychowawca 
uzupełnia wymaganą dokumentację zgodnie z załącznikiem 2a, 2b, 2c, 2d lub 2e. 

9. Wszystkie dokumenty ucznia przechowywane są w indywidualnej teczce dziecka, która 
przechowywana jest w zamkniętej szafie w gabinecie pedagoga szkolnego. 

10. Na podstawie bieżącej obserwacji oraz oceny efektywności dotychczasowo udzielanej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej wychowawca dwa razy w roku szkolnym (na zakończenie I półrocza, na 
zakończenie roku szkolnego) dokonuje diagnozy potrzeb, którą przekazuje pedagogowi lub 
psychologowi szkolnemu. 

11. Pedagog/psycholog szkolny na podstawie przedstawionej diagnozy potrzeb udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla każdej klasy prowadzi wykaz zajęć jakie są konieczne dla uczniów. 
Przekazuje również zapotrzebowanie na dane zajęcia dyrektorowi szkoły. 

12. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, że konieczne jest objęcie 
ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 4 ust. 1, dyrektor 
szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 
poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania 
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 
poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

13. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
o których mowa w §4 ust.1, ustala dyrektor szkoły biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji 
szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych 
zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli  
i wychowawców. 
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14. Wychowawca klasy lub dyrektor szkoły oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, w zależności od 
potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 3. 

15. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy i specjaliści 
udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia. 

16. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi  
w formach, o których mowa w § 4 ust. 1, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują 
wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

17. Ocenę efektywności (Druk nr 11) koordynuje wychowawca klasy, który może zwołać zespół 
nauczycieli i specjalistów o którym mowa w ust. 5 mających zajęcia z danym uczniem lub 
skonsultować się indywidualnie z nauczycielami i specjalistami mającymi zajęcia z dzieckiem celem 
dokonania oceny i sformułowania wniosków na kolejny okres. 

18. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną odpowiednio wychowawca 
klasy lub dyrektor szkoły planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

19. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ust. 16, wynika, że mimo udzielanej uczniowi 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia  
w szkole, dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem  
o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

20. Dyrektor szkoły w razie potrzeby może wyznaczyć inną niż wymieniona w ust. 4 osobę, której 
zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom w szkole. 

21. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia 
pisemnie poprzez druk ustaleń dyrektora na którym rodzic wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na 
udział dziecka w poszczególnych formach zajęć oraz zobowiązuje się do kontroli frekwencji dziecka 
na zajęciach. 

22. Dyrektor szkoły informację o której mowa w ust. 21 przekazuje niezwłocznie rodzicowi w formie 
pisemnej(Druk nr 5) odnosząc się do formy udzielanej pomocy, okresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin. 

23. Przepisy ust. 3–21 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub 
opiniach. 

 

§ 7. 
1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie 

 i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole w tym ustalenie dla 
ucznia form udzielania tej pomocy, a w przypadku form, o których mowa w § 4 ust. 1, także okres ich 
udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem 
zespołu, którego działanie reguluje szkolny regulamin zespołów ds. uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (załącznik nr 1 do regulaminu). Podczas planowania i 
koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar 
godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 8. 
1. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

współpracują przy prowadzeniu dokumentacji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 
ust. 1 pkt 7 ustawy oraz wewnętrznymi ustaleniami (załącznik nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e do regulaminu). 

2. Wychowawca klasy odpowiada za kompletność prowadzonej dokumentacji w teczce indywidualnej 
ucznia.   

  

§ 9. 

1. Zadania pedagoga i psychologa w szkole określone są w Statucie szkoły. 
2. Zadania logopedy w szkole określone są w Statucie szkoły. 
3. Zadania doradcy zawodowego określone są w Statucie szkoły. 
4. Zadania terapeuty pedagogicznego określone są w Statucie szkoły. 
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Załączniki: 
1. Regulamin Zespołów ds. uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
2. Dokumentacja wymagana wobec dziecka: 

a) z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
b) z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego 
c) z opinią o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia 
d) z opinią, w tym z opinią o specyficznych trudnościach w nauce 
e) bez jakiejkolwiek dokumentacji z poradni 

 
 

Druki: 
 

1. Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 
2.  Odmowa na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub rezygnacja w trakcie 

udzielania pomocy. 
3. Informacja o braku uczęszczania na zajęcia. 
4. Wniosek rodziców o zindywidualizowaną ścieżkę. 
5. Ustalenie dyrektora szkoły. 
6. Oświadczenie rodzica o udostępnieniu orzeczenia 
7  Informacje do rodziców o terminach spotkań zespołu   
8. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia – w formie tabeli. 
9. Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia – protokół. 
10. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny. 
11. Karta oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
12. Wniosek o objęcie dziecka nauczaniem indywidualnym. 
13. Decyzja dyrektora o nauczaniu indywidualnym wraz z oświadczeniem rodzica (opinia). 
14. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 
odpowiednich metod i form pracy z uczniem – nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka 
kształcenia.  

15. Karta funkcjonowania dziecka – nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 
16. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

 i edukacyjnych oraz możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 
odpowiednich metod i form pracy z uczniem – dotyczy tylko opinii o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się. 

17. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
 i edukacyjnych oraz możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 
odpowiednich metod i form pracy z uczniem – dotyczy innych opinii 

18. Planowane działania w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w ramach 
zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawcy i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

19. Karta konsultacji/porad w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU ORGANIZACJI I UDZIELANIA POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
 

Załącznik nr 1 do   
Regulaminu organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  

w Rudzie Śląskiej 

 

REGULAMIN ZESPOŁÓW DS. UCZNIÓW POSIADAJACYCH ORZECZENIE  
O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JÓZEFA LOMPY  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

 
§ 1 

 
1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w szkole w formie: 

 
a. klas ogólnodostępnych z możliwością wsparcia i pomocą  dydaktyczną nauczyciela 

wspierającego 
 

2. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej. 

3. Szkoła zapewnia: 
a. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
b. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 
c. zajęcia specjalistyczne w ramach zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
d. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne  
i socjoterapeutyczne; 

e. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 
f. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

§ 2 
 

1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, zwany dalej „programem”, określa: 
1. zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 
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 (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym w 
przypadku: ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym; ucznia 
niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym; ucznia 
zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; 

3. formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 
w którym poszczególne formy pomocy 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 
oraz podmiotami 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: w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej  – 
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zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego; zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia 
i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

6. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę 
zadań zawartych w § 1 ust. 3 regulaminu. 

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. 

2) W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie 
umiejętności komunikacyjnych przez: 
1. naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa 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 (AAC) – 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. 

3) Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 
4) Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia  

z uczniem, zwany dalej „zespołem”. Zespół powołuje dyrektor szkoły. 
5) Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte 
w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z 
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

6) Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

7) Program opracowuje się w terminie: 
1. do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego 

realizowanie kształcenie w szkole podstawowej, albo 
2. 30 dni od dnia złożenia w  szkole podstawowej orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 
8) Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności: 

1. indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, 
zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2. w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 
asystentów lub pomocy nauczyciela; 

3. 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 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. 

 
§ 3 

 
1. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub w klasach I-III 

nauczyciel wspomagający ,  o ile zostanie on wyznaczony przez dyrektora szkoły. 
2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym. 
3. Pierwsze spotkanie zespołu organizowane jest corocznie we wrześniu celem opracowania 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania poziomu ucznia oraz sformułowania pozostałych 
dokumentów na bieżący rok szkolny. 

4. Drugie spotkanie zespołu organizowane jest corocznie w II półroczu - marzec-kwiecień lub innym 
wyznaczonym przez wychowawcę terminie, najpóźniej jednak do końca kwietnia.  

5. Kolejne spotkania zespołu mogą być organizowane w miarę potrzeb lub na wniosek jednego 
 z członków zespołu.   

6. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 
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a. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela. 

b. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 
pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

5. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 regulaminu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. 

6. 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. 

7. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji 
programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. 

8. Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie rodziców ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i 
możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.  

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

10. Rodzice ucznia obecni na spotkaniu zespołu otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz 
programu. 

11. Wychowawca klasy (koordynator zespołu) do 30 dni od terminu spotkania zobowiązany jest rodzicom 
na nim nieobecnym dostarczyć kopię ww. dokumentów listem poleconym lub podczas indywidualnego 
spotkania.  

12. W momencie otrzymania nowego orzeczenia w trakcie roku szkolnego wychowawca klasy 
(koordynator zespołu) w razie nieobecności rodzica na zespole zobowiązany jest dostarczyć 
kserokopię ww. dokumentów do 30 dni od otrzymania orzeczenia.  
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Załącznik nr 2a do   

Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 
Dokumentacja wymagana wobec dziecka 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 
 

l.p Dokument 
Osoba 
odpowie- 
dzialna 

Termin dostarczenia 

1 Podanie do szkoły 
 
 
 
 
sekretariat 
 
 
 

Niezwłocznie 
 po zarejestrowaniu 

2 Orzeczenie 

niezwłocznie  
po zarejestrowaniu 
(kopia dla dyrekcji - 
rewalidacja) 

3 
Oświadczenie rodzica o udostępnieniu orzeczenia (DRUK 
nr 6) 

niezwłocznie  
po zarejestrowaniu  

4 Decyzja o przydziale godzin rewalidacji 
dyrektor 
 

niezwłocznie po ujęciu 
 w arkuszu 

5 
Powołanie zespołu nauczycieli 
  

niezwłocznie  
po zarejestrowaniu 

6 
 
 
 
 

Pisemna informacja o terminie zespołu skierowana do 
rodziców – oryginał dla rodzica, kopia szkoły (DRUKI nr 7) 
(Pierwszy zespół musi odbyć się max. do 30 dni od 
wpłynięcia orzeczenia lub do 30 września) -zespół musi 
się odbyć minimum 2 razy w roku szkolnym 

 
wychowawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 miesiąc od wpływu 
orzeczenia (informacja musi 

zostać przekazana rodzicowi co 
najmniej tydzień przed terminem 
zespołu) 

7 

Arkusz Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu 
Funkcjonowania Ucznia (w formie tabeli), po kolejnych 
spotkaniach zespołu okresowa wielospecjalistyczna ocena 
poziomu funkcjonowania dziecka. 
 (DRUK nr 8 – arkusz, DRUK nr 9 - protokół) 

1 m-c od wpłynięcia 
orzeczenia lub do 30 września 
(CO ROKU MINIMUM 
2 RAZY) 

8 
IPET jeden na czas wydania orzeczenia chyba, że jest 
potrzeba zmiany – aneks (DRUK nr 10) 

1 m-c od wpłynięcia 
orzeczenia lub do 30 września 

9 
Dostosowanie oceniania wg przedmiotów 
(Załącznik nr 1 do IPET-u) - elektronicznie 

j. w 

10 
Indywidualne programy rewalidacji (Załącznik nr 2 do 
IPETU) 

Na początku roku szkolnego (do 
30 września) oraz każdorazowo w 
momencie ustalenia  nowych 
zajęć. 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustalenia dyrektora szkoły dotyczące pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, oparte na 
rozpoznaniu wychowawcy i innych nauczycieli  
(DRUK nr 5) 
Wychowawcy we wrześniu przekazują wypisane tabele 
dyrekcji celem uzupełnienia podpisu, a następnie 
zatwierdzone przez dyrekcję przekazują ustalenia 
rodzicom. Rodzice zapoznają się z proponowaną formą 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i podpisane 
zwracają niezwłocznie wychowawcy. 

Na początku roku szkolnego 
(do 30 września) oraz 
każdorazowo w momencie 
ustalenia  nowych zajęć. 
 
 
 
 

12 
Karta oceny efektywności udzielanej pomocy psych.-ped. 
(DRUK nr 11) 

Na zakończenie roku 
szkolnego (corocznie do 
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końca maja) 

13 
Dodatkowo: rezygnacja z zajęć z krótkim uzasadnieniem 
lub informacja dla rodzica o frekwencji (DRUK nr 2 lub 
DRUK nr 3) 

Do tygodnia od zaprzestania 
udzielania pomocy 

14 
Dokumentacja dodatkowa: karty konsultacji/porad oraz 
inne dokumenty związane z pomocą psychologiczno-
pedagogiczną względem danego dziecka. 

nauczyciel, 
wychowawca, 
specjaliści in. 

Wg potrzeb 
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Załącznik nr 2b do   
Regulaminu organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  

w Rudzie Śląskiej 

 
 

Dokumentacja wymagana wobec dziecka 
z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego 

 
L.p Dokument Osoba 

odpowie- 
dzialna 

Termin dostarczenia 

1 
Orzeczenie oraz wniosek o objęcie dziecka nauczaniem 
indywidualnym (kopia, oryginał zostaje umieszczony  
w teczce nauczanie indywidualne) (DRUK nr 12) sekretariat 

 
 
 
 
dyrektor 
 
 

niezwłocznie po 
zarejestrowaniu 

2 
Oświadczenie rodzica o udostępnieniu orzeczenia (DRUK 
nr 6) 

niezwłocznie po 
zarejestrowaniu 

3 
Decyzja dyrektora o nauczaniu indywidualnym wraz 
z oświadczeniem rodzica (opinia) (DRUK nr 13) 

niezwłocznie po 
zarejestrowaniu, rodzic 
zwraca drugi egzemplarz 
decyzji niezwłocznie po 
wypełnieniu oświadczenia 
(opinii) 

4 
Program nauczania indywidualnego (wg przedmiotów) 
przygotowany przez nauczyciela prowadzącego dane 
zajęcia. 

wychowawca 
 
 
 

2 tygodnie od wpłynięcia 
orzeczenia 

5 

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności 
przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z 
uczniem (DRUK nr 14) 

2 tygodnie od wpłynięcia 
orzeczenia 

6 
Karta funkcjonowania dziecka (teczka wychowawcy – po 
zakończonym nauczaniu indywidualnym do akt dziecka)  
(DRUK nr 15) 

Karta przechowywana jest w 
teczce wychowawcy celem 
bieżącego uzupełnienia. 
W momencie zakończenia 
nauczania indywidualnego 
wychowawca dostarcza kartę 
niezwłocznie do teczki 
dziecka. 

7 

Ustalenia dyrektora szkoły dotyczące pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, oparte na 
rozpoznaniu wychowawcy i innych nauczycieli (DRUK nr 5) 
 
Wychowawcy we wrześniu przekazują wypisane tabele 
dyrekcji celem uzupełnienia podpisu, a następnie 
zatwierdzone przez dyrekcję przekazują ustalenia 
rodzicom. Rodzice zapoznają się 
z proponowaną formą pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i podpisane zwracają niezwłocznie 
wychowawcy. 
 

Na początku roku szkolnego 
(do 30 wrześnie) oraz 
każdorazowo w momencie 
ustalenia  nowych zajęć 

8 
Karta oceny efektywności udzielania pomocy psych.-ped. 
(DRUK nr 11) 

Na zakończenie roku 
szkolnego (corocznie do 
końca maja) 

9 Dodatkowo: rezygnacja z zajęć z krótkim uzasadnieniem Do tygodnia od  zaprzestania 
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lub informacja dla rodzica o frekwencji (DRUK nr 2 lub 
DRUK nr 3) 

udzielania pomocy 

10 
Dokumentacja dodatkowa: karty konsultacji/porad oraz 
inne dokumenty związane z pomocą psychologiczno-
pedagogiczną względem danego dziecka. 

nauczyciel, 
wychowawca, 
specjaliści in. 

Wg potrzeb 
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Załącznik nr 2c do   
Regulaminu organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  

w Rudzie Śląskiej 

 
 

Dokumentacja wymagana wobec dziecka 
z opinią o potrzebie objęcia zindywidualizowaną  

ścieżką kształcenia 

 
l.
p 

Dokument Osoba 
odpowie- 
dzialna 

Termin dostarczenia 

1 
Opinia oraz wniosek o objęcie dziecka zindywidualizowaną 
ścieżką kształcenia (kopia, oryginał zostaje umieszczony w 
teczce zindywidualizowana ścieżka kształcenia).(DRUK nr 4) 

sekretariat 
 
 
 
 
dyrektor 

niezwłocznie po 
zarejestrowaniu 

2 Oświadczenie rodzica o udostępnieniu opinii. (DRUK nr 6) 
niezwłocznie po 
zarejestrowaniu 

3 
Decyzja dyrektora o objęciu dziecka zindywidualizowaną 
ścieżką kształcenia.  

niezwłocznie po 
zarejestrowaniu, rodzic 
zwraca drugi egzemplarz 
niezwłocznie po 
podpisaniu. 

4 
Program nauczania (wg przedmiotów) przygotowany przez 
nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

wychowawca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 tygodnie od wpłynięcia 
opinii. 

5 

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności 
przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z 
uczniem (DRUK nr 14) 

2 tygodnie od wpłynięcia 
opinii. 

6 
Karta funkcjonowania dziecka (teczka wychowawcy – po 
zakończeniu zindywidualizowanej ścieżki kształcenia do akt 
dziecka) (DRUK nr 15) 

karta przechowywana 
jest w teczce 
wychowawcy celem 
bieżącego uzupełnienia. 
W momencie zakończenia 
zindywidualizowanej 
ścieżki wychowawca 
dostarcza kartę 
niezwłocznie do teczki 
dziecka. 

7 

Ustalenia dyrektora szkoły dotyczące pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, oparte na 
rozpoznaniu wychowawcy i innych nauczycieli (DRUK nr 5) 
 
Wychowawcy we wrześniu przekazują wypisane tabele 
dyrekcji celem uzupełnienia podpisu, a następnie 
zatwierdzone przez dyrekcję przekazują ustalenia rodzicom. 
Rodzice zapoznają się z proponowaną formą pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i podpisane zwracają 
niezwłocznie wychowawcy. 
 

na początku roku 
szkolnego (do 30 
wrześnie) oraz 
każdorazowo w 
momencie ustalenia  
nowych zajęć 

8 
Karta oceny efektywności udzielania pomocy psych.-ped 
(DRUK nr 11) 

na zakończenie roku 
szkolnego (corocznie do 
końca maja) 

9 Dodatkowo: rezygnacja z zajęć z krótkim uzasadnieniem lub do tygodnia od  
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informacja dla rodzica o frekwencji (DRUK nr 2 lub DRUK nr 
3) 

zaprzestania udzielania 
pomocy 

10 
Dokumentacja dodatkowa: karty konsultacji/porad oraz inne 
dokumenty związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
względem danego dziecka. 

nauczyciel, 
wychowawca, 
specjaliści in. 

wg potrzeb 
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Załącznik nr 2d do   

Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 

Dokumentacja wymagana wobec dziecka z opinią,  
w tym z opinią o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

 
L.p Dokument Osoba 

odpowie- 
dzialna 

Termin dostarczenia 

1 Opinia 

sekretariat 

niezwłocznie po 
zarejestrowaniu 

2 Oświadczenie rodzica o udostępnieniu opinii (DRUK nr 6) 
niezwłocznie po 
zarejestrowaniu 

3 

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności 
przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z 
uczniem (dotyczy tylko opinii o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się) (DRUK nr 16) 

wychowawca 

 
 

2 tygodnie od wpłynięcia 
opinii 

4 

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności 
przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z 
uczniem (dotyczy innych opinii) (DRUK nr 17) 

2 tygodnie od wpłynięcia 
opinii 

5 

Ustalenia dyrektora szkoły dotyczące pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, oparte na 
rozpoznaniu wychowawcy i innych nauczycieli (DRUK nr 5) 
 
Wychowawcy we wrześniu przekazują wypisane tabele 
dyrekcji celem uzupełnienia podpisu, a następnie 
zatwierdzone przez dyrekcję przekazują ustalenia 
rodzicom. Rodzice zapoznają się 
z proponowaną formą pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i podpisane zwracają niezwłocznie 
wychowawcy. 
 

Na początku roku szkolnego 
(do 30 wrześnie) oraz 
każdorazowo w momencie 
ustalenia  nowych zajęć 

6 
Karta oceny efektywności udzielanej pomocy psych.-ped. 
(DRUK nr 11) 

na zakończenie roku 
szkolnego (corocznie do 
końca maja) 

7 
Dodatkowo: rezygnacja z zajęć z krótkim uzasadnieniem 
lub informacja dla rodzica o frekwencji (DRUK nr 2 lub 
DRUK nr 3) 

do tygodnia od  zaprzestania 
udzielania pomocy 

8 
Dokumentacja dodatkowa: karty konsultacji/porad oraz 
inne dokumenty związane z pomocą psychologiczno-
pedagogiczną względem danego dziecka. 

nauczyciel, 
wychowawca, 
specjaliści in. 

wg potrzeb 
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Załącznik nr 2e do   

Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 

Dokumentacja wymagana wobec dziecka 
bez jakiejkolwiek dokumentacji z poradni 

 
l.p Dokument Osoba 

odpowie- 
dzialna 

Termin dostarczenia 

1 

Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-
pedagogiczną (wypełniają osoby lub instytucje wymienione w 
§ 2. ust. 5 pkt. 1, 2 oraz pkt. 6-13 regulaminu o organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole 
Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej (DRUK 
nr 1) 

sekretariat 
niezwłocznie po 
zarejestrowaniu wniosku 

2 
Oświadczenie rodzica o udostępnieniu zaświadczenia (DRUK 
nr 6) 

 
w razie dostarczenia 
dokumentacji 

3 

Planowane działania w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym w ramach zintegrowanych działań 
nauczycieli, wychowawcy i specjalistów oraz bieżącej pracy 
z uczniem (DRUK nr 18) 

 
wychowawca 

 
 

2 tygodnie od stwierdzenie 
konieczności objęcia dziecka 
pomocą psychologiczno-
pedagogiczną. 

4 

Ustalenia dyrektora szkoły dotyczące pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia, oparte na 
rozpoznaniu wychowawcy i innych nauczycieli (DRUK nr 5) 
 
Wychowawcy we wrześniu przekazują wypisane tabele 
dyrekcji celem uzupełnienia podpisu, a następnie 
zatwierdzone przez dyrekcję przekazują ustalenia rodzicom. 
Rodzice zapoznają się z proponowaną formą pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i podpisane zwracają 
niezwłocznie wychowawcy. 

na początku roku szkolnego 
(do 30 wrześnie) oraz 
każdorazowo w momencie 
ustalenia  nowych zajęć 

5 
Karta oceny efektywności udzielanej pomocy psych.-ped.  
(DRUK nr 11) 

na zakończenie roku 
szkolnego (corocznie do 
końca maja) 

6 
Dodatkowo: rezygnacja z zajęć z krótkim uzasadnieniem lub 
informacja dla rodzica o frekwencji (DRUK nr 2 lub DRUK nr 
3) 

do tygodnia od  zaprzestania 
udzielania pomocy 

7 
Dokumentacja dodatkowa: karty konsultacji/porad oraz inne 
dokumenty związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
względem danego dziecka. 

nauczyciel, 
wychowawca, 
specjaliści in. 

wg potrzeb 
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Druk nr 1 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 
im. Józefa Lompy 
w Rudzie Śląskiej 

 

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną 

dla ucznia/uczennicy ……………………………………………………………………. 

klasa ……………………  rok szkolny ……………………………. 

1. Zgłaszający/ imię i nazwisko, instytucja: 
 

1) uczeń …................................................................................................. 

2) wychowawca............................................................................................ 

3) rodzice ucznia …....................................................................................... 

4) poradni …................................................................................................ 

5) asystenta edukacji romskiej …................................................................... 

6) nauczyciel  ............................................................................................. 

7) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy 

świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy 

…............................................................................................ 

8) pracownika socjalnego …................................................................... 

9) asystenta rodziny …............................................................................ 

10) kuratora sądowego …......................................................................... 

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży …................................................................................ 

 

2. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynikających z (podkreślić 
właściwe): 

o z niepełnosprawności; 
o z niedostosowania społecznego; 
o z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
o z zaburzeń zachowania lub emocji; 
o ze szczególnych uzdolnień; 
o ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
o z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
o z choroby przewlekłej; 
o z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
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o z niepowodzeń edukacyjnych; 
o z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 
o z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 
granicą. 
 
 

3. Wnioskowane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej (podkreślić proponowane): 
o zajęcia rozwijające uzdolnienia 
o zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się 
o zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
o zajęcia specjalistyczne: 

 korekcyjno-kompensacyjne 
 logopedyczne 
 rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 
 innych zajęć o charakterze terapeutycznym, jakich 

…............................................................... 
o zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
o zindywidualizowana ścieżka kształcenia; 
o porady i konsultacje z 

…...................................................................................................... 
o warsztaty nt. 

…...................................................................................................... 
 

4. Czy dziecko jest lub było objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole? 
 

TAK    NIE 
 
jeśli tak, to jaką formą i kiedy 

…....................................................................................................................... 

…........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 
 
Załączniki (właściwe podkreślić): 
opinia z poradni,   
orzeczenie z poradni,   
zaświadczenie lekarskie, 
brak załączników 

….................................... 
                                                                                   Podpis zgłaszającego 
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Druk nr 2 do Regulaminu organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  

w Rudzie Śląskiej  
 

 
 
 

Odmowa na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną / rezygnacja z zajęć* 

 

Odmawiam objęcia dziecka………………………………………………………………………………….ucznia/uczennicy* 

klasy……………………… pomocą psychologiczno-pedagogiczną / rezygnuję z zajęć*)  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ucznia …................................................................ klasy …...................... 

ze względu 

na: …...................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

…........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 

 

*) właściwe podkreślić 

                               ................................................. 

                                                                  Podpis rodzica/opiekuna prawnego 
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Druk nr 3 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 

Ruda Śląska, dn. …........................... 

 

INFORMACJA DLA RODZICA 

 

     Pragnę poinformować, że Pani/Pana dziecko …....................................................... 

 nie skorzystało z zaproponowanych zajęć (nieobecność na …........... kolejnych zajęciach).  

W związku z tym, proszę o pisemną deklarację czy nadal jest Pani/Pan zainteresowana/y 

zaproponowaną formą pomocy dla dziecka lub złożenie rezygnacji z zajęć. W razie jakichkolwiek 

pytań proszę o kontakt.   

…............................................ 

podpis nauczyciela 
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DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA DZIECKA NA ZAJĘCIA*) 

 

 Deklaruję dalszą chęć uczęszczania dziecka na zaproponowane 

zajęcia …............................................................................ Jednocześnie zobowiązuję 

się do kontroli obecności syna/córki na zajęciach. 

….......................                                                       ….......................................... 

data                                                                                  Podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 

 

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ*) 

Rezygnuję z zaproponowanych dla dziecka zajęć …........................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ze względu na......................................................................................................... 

…........................................................................................................................

......................................................................................................................... 

 

…...................                                                               …........................................... 

data                                                                                   Podpis rodzica/opiekuna  prawnego 

 

* wypisać druk deklaracji lub rezygnacji 
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Druk nr 4 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 
 
 

Ruda Śląska, dnia ……………………… 

  

              Do Dyrektora   
              Szkoły Podstawowej nr 4 
              im. Józefa Lompy 
              w Rudzie Śląskiej   

   

  

 

Zwracam się z prośbą o organizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla mojego 

dziecka.……………………………………………………………………………………………..  na podstawie opinii poradni 

psychologiczno- pedagogicznej z dnia ……………………   nr …………………………………………………………..    

 
 
                                                                           

  ……………………………………………………….. 

                                                                             podpis rodzica/prawnego opiekuna   

 

 

 

 

W załączeniu oryginał w/w opinii.   
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Druk nr 5 do Regulaminu organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
                                                                                                                                                  w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy 
                                                                                                                                                                                            w Rudzie Śląskiej 

 

 
 
 
 

USTALENIA DYREKTORA SZKOŁY 
dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia 

 
 

Rok szkolny: ..................................................................................................... 

Data: .............................................................................................................. 

Nazwisko, imię ucznia: ....................................................................................... 

Klasa: ............................................................................................................. 

 

Formy pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

Okres udzielania 
uczniowi pomocy 
psychologiczno -
pedagogicznej 

Wymiar godzin, w 
którym poszczególne 
formy pomocy będą 
realizowane 

Uwagi (nazwisko, imię 
nauczyciela, który 
realizuje zajęcia, 
termin) 

zajęcia rozwijające 
uzdolnienia z 
…........................... 
 

   

 

zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia 
się 

   

zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze z 
…...........................
............................ 
 

   

zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

   

zajęcia logopedyczne    

Zajęcia rozwijające 
kompetencje 
emocjonalno-społeczne 

   

inne zajęcia o 
charakterze 
terapeutycznym, jakich 
….......................... 
 

   

zajęcia związane z 
wyborem kierunku 
kształcenia  
i zawodu 

   



 

Szkoła Podstawowa nr 4  im. Józefa Lompy  w Rudzie Śląskiej 

 

 

 

zindywidualizowana 
ścieżka kształcenia; 

   

Porady, konsultacje, 
warsztaty 

   

 

 

 

………………………………………  

  Podpis Dyrektora szkoły: 

 

 

  

 
   Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na uczestniczenie mojego dziecka w/w zajęciach*. 

Jednocześnie zobowiązuję się do kontroli frekwencji syna/córki na zajęciach 

i usprawiedliwiania na bieżąco ewentualnych nieobecności. 

Uwagi: 

…........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

 

………………………………                                                               ………………………………………………………. 

      data                                                                 Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

   

 

 
 
 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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USTALENIA DYREKTORA SZKOŁY 

dotyczące zajęć rewalidacyjnych 
 
 
 

Rok szkolny: ........................................................................ 

Data: .................................................................................. 

Nazwisko, imię ucznia: ........................................................... 

Klasa: ................................................................................. 

 

 
 
 
 

Nr orzeczenia o kształceniu 
specjalnym/ rodzaj 
niepełnosprawności 

Wymiar godzin Uwagi (nazwisko, imię 
nauczyciela, który realizuje 

zajęcia, termin) 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                       ................................................ 

                                  Podpis Dyrektora szkoły 

 

 

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na uczestniczenie mojego dziecka w/w zajęciach. 
Jednocześnie zobowiązuję się do kontroli frekwencji syna/córki na zajęciach 
i usprawiedliwiania na bieżąco ewentualnych nieobecności. 
 
Uwagi: 
…....................................................................................................................... 

 
 
 
….....................                                           ..................................................... 
    data                                                                      Podpis rodzica 
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Druk nr 6 do Regulaminu organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  

w Rudzie Śląskiej 

 

                                                                              Ruda Śląska, dnia ….......................... 

 

 

…………………………………………………………………………. 

imię i nazwisko rodzica  

…………………………………………………………………………. 

adres zamieszkania 

…………………………………………………………………………. 

kod i miejscowość 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Wyrażam zgodę na udostępnienie nauczycielom i specjalistom uczącym w Szkole 

Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej dostarczoną przeze mnie 

opinią/orzeczeniem/zaświadczeniem lekarskim*) na temat mojego 

dziecka   …..................................................................  w celu zaplanowania dla niego 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

….............................................................. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
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Druk nr 7  do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 

 

 

                                                                                             Miejscowość, data….…………….….. 

 

                                                                                  Sz. P. 

 ……………………...…………………. 

 …………………………………...….… 

 ………………………..…………….…. 

         

   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej zawiadamia, że w dniu 

………….…..............  o godzinie .………....sali nr……….. odbędzie się spotkanie powołanego zespołu 

nauczycieli i specjalistów, który  dokona  wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

Pani/Pana dziecka…………………………………………………………………….., opracuje Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny oraz ustali formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która będzie 

mu udzielana.  

Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy …..................................................... 

    Informuję, że może Pani/Pan uczestniczyć w spotkaniu oraz zaprosić na spotkanie 

 inne osoby, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedę lub innego 

 specjalistę. 

 

                  …….…………………………………. 

                             podpis dyrektora  
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      Druk nr 7a  do organizacji  

                                                                          i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
                                                                w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy 

                                                                    w Rudzie Śląskiej  

 

 
 
                                                                                           Ruda Śląska, dn….…………….…… 

 

                                                                                   Sz. P. 

 ……………………...…………………. 

 …………………………………...….… 

 ………………………..…………….…. 

 

          

 

   Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej zawiadamia, że w dniu 

………….…..............  o godzinie .………....sali nr……….. odbędzie się spotkanie powołanego zespołu 

nauczycieli i specjalistów, który  dokona  okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania Pani/Pana dziecka……………………………………………………………………..,uwzględniając 

ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokona jego modyfikacji . 

Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy …..................................................... 

       Informuję, że może Pani/Pan uczestniczyć w spotkaniu oraz zaprosić na spotkanie inne osoby, 

w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedę lub innego specjalistę 

 

 

                         …….……………………………. 

                                     podpis dyrektora 

 

 

 
 

 
                                                               



 

Druk nr 8 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA 
 

Cel spotkania zespołu: dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ocena efektywności podejmowanych działań, 

omówienie aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej dziecka, przedstawienie stanu zdrowia dziecka, zapoznanie z dokumentacją tj. 

…....................................................................................................................................................................................... ....

............................................................................................................................................................................................ 

inne: 

…............................................................................................................................ ...............................................................

...........................................................................................................................................................................................  

 

Imię i nazwisko ucznia  Data urodzenia    

Dane szkoły Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

klasa    

Data spotkania zespołu dokonującego  
wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia 

   

DIAGNOZY CZĄSTKOWE   

Źródło informacji Analiza funkcjonowania Zakres i charakter wsparcia dziecka   

Analiza orzeczenia     

Informacje medyczne – analiza dokumentacji, 

informacje od lekarzy 
   

Informacje od rodziców ucznia     

Obserwacje wychowawcy, nauczycieli oraz innych 
specjalistów (np. pedagog, psycholog, doradca 
zawodowy, logopeda) w zakresie funkcjonowania 
dziecka w szkole, grupie rówieśniczej, pracy na 
lekcji, analiza prac ucznia, form spędzania czasu 

 

 

 

   



 

 

 

 

wolnego na terenie szkoły itp.  

 

Inne źródła ……………………………………..     

PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA 
na podstawie diagnoz cząstkowych 

Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania dziecka w danym obszarze  

 Mocne strony Trudności Uwagi Indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne  
wynikające z diagnozy 
dziecka w danym obszarze 

Ogólna sprawność fizyczna ucznia 
(motoryka duża)     

Sprawność rąk ucznia (motoryka mała) 
    

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, 
równowaga) i integracja sensoryczna     

Komunikowanie się oraz artykulacja 
    

Sfera poznawcza (opanowanie technik 
szkolnych, zakres opanowanych treści 
programowych, osiągnięcia i trudności, 
pamięć, uwaga, myślenie) 

    

Sfera emocjonalno-motywacyjna 
(radzenie sobie z emocjami, motywacja 
do nauki i pokonywania trudności itp.) 

    

Sfera społeczna (kompetencje 
społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z 
rówieśnikami itp.) 

    

Samodzielność i możliwości w zakresie 
samodecydowania     

Uwagi dotyczące możliwości 
planowania własnej ścieżki 
edukacyjnej i zawodowej przez ucznia 

    

Niepowodzenia edukacyjne, trudności 
w funkcjonowaniu, ograniczenia 
utrudniające uczestnictwo w życiu 
szkolnym/klasowym 

    



 

Predyspozycje, zainteresowania, 
uzdolnienia    

Stan zdrowia ucznia (w tym 
przyjmowane leki)    

Inne obszary ważne z punktu widzenia 
funkcjonowania ucznia 

 

    

Formy wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów (formy, osoby odpowiedzialne, zadania) 

 

 

 

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

 

              Podpis uczestników zespołu 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                    

Rodzic, który został zawiadomiony o terminie spotkania  stawił się  /  nie stawił się podpis rodzica…………………………… 
 

Potwierdzam odbiór kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  

    

…........................                                                                                                        …................................... 

   Data                                                                                                                    podpis rodzica 



 

 

 

 

Druk nr 9 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 
 

OKRESOWA WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA 

 

DZIECKA …........................................................................... 

 KL. …..................... 

 

PROTOKÓŁ SPOTKANIA ZESPOŁU W DNIU ….......................................... 

 

Cel spotkania: dokonanie okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ocena 

efektywności podejmowanych działań, omówienie aktualnej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej dziecka, 

przedstawienie stanu zdrowia dziecka, zapoznanie z dokumentacją tj. 

................................................................................................ ..................................... 

............................................................................................................................. .........

.................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .........

.................................................................................................................................... 

inne: 

............................................................................................................................. .........

.................................................................................................................................... 

 

Rodzic, który został zawiadomiony o terminie spotkania  stawił się  /  nie stawił się. 

 

1.W spotkaniu udział wzięli: 

......................................................................................................................................

....................…........................................................................................................ ........

............................................................….................….....................................................

............................................................................................................ ..........................

..................................................................................................................................... 

 

2.Przebieg (krótki opis) 

............................................................................................................................. .........

......................…..............................................................................................................

..............................................................….................…............................................ .......

......................................................................................................................................

........….................................................................................................................... ........

................................................….................................................................................. 



 

…............................................................................................................................ ........

...................................................................................................................................... 

................................................................................................................... ................... 

............................................................................................................................. ......... 

 

3.Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania 

 i uzdolnienia dziecka: 

…............................................................................................................................ ........

........................................….................…............................................... ..........................

........................................................................................................................….... ........

......................................................................................................................................

..........................….................…................................................................................ .......

..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......... 

...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......... 

...................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......... 

......................................................................................................................................  

4.Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery 

 i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkolnym lub szkolnym,  

a w przypadku ucznia realizującego  wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego  lub zajęcia edukacyjne 

indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie z wykazem zawartym w programie- także 

napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem 

przedszkolnym lub szkolnym, w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – wspólnie z grupą, oraz 

efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

................................................................................................................................…....

............................................................................................................................. .........

..................................…..................................................................................................

............................................................................................................................. .........

............................................................................................................................. .........

............................................................................................................................. .........

......................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........

............................................................................................................................. .........

.......................................................................................................................... ............

............................................................................................................................. .........

.............................................................................................................. ........................ 

............................................................................................................................. ......... 



 

 

 

 

5. Zakres i charakter ( formy) wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów 

................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .........

......................................…..............................................................................................

..............................................................................….............................................. ........

............................................................................................................................. .........

................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......... 

.............................................................................................................. ........................ 

............................................................................................................................. ......... 

 

6. Wskazania do dalszej pracy/ewentualna modyfikacja IPET-u (po wprowadzeniu wszelkich modyfikacji 

programu należy dołączyć aneks do IPET-u) 

............................................................................................................................. .........

..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .........

......................................…..............................................................................................

..............................................................................….............................................. ........

..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ......... 

......................................................................................................................................  

............................................................................................................................. ......... 

 

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

Podpis rodzica:                      Podpisy członków zespołu: 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzam odbiór kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  

 

...............................                                         ..................................... 

Data                                                              Podpis rodzica



 

Druk nr 10 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 

1.DANE DZIECKA 

Imię i nazwisko ucznia  Data urodzenia  

Dane szkoły Szkoła Podstawowa nr4 im. Józefa Lompy w 
Rudzie Śląskiej 

Data założenia 
indywidualnego 
programu  

 

Koordynator zespołu  

Nr orzeczenia  Data wystawienia 
orzeczenia 

 

Podstawa opracowania IPET 
(zaznacz X we właściwym miejscu) 

Niepełnosprawność (jaka?)  

Niedostosowanie społeczne  

Zagrożenie niedostosowaniem społecznym  

Czas realizacji programu 
(zgodnie z orzeczeniem) 

 

2.CELE 

EDUKACYJNE TERAPEUTYCZNE 

Ogólne:  Ogólne: 

3.Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem 

Dostosowania wymagań edukacyjnych 
zalecanych przez PPP na podstawie 
orzeczenia  
 

 

Zakres i sposób dostosowania wymagań 
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia z poszczególnych 
przedmiotów - (uczeń realizuje podstawę 
programową)  

 



 

 

 

 

Zakres i sposób dostosowania oceniania do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia  

Załącznik nr 1 

Dostosowanie odpowiednich metod i form 
pracy 
z uczniem 
 

 

4.Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym m.in. - w zależności od 
potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz 
wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym w przypadku: (kto w ramach jakich zajęć i jakie działania podejmuje) 

ucznia niepełnosprawnego - zakres działań o 
charakterze rewalidacyjnym 

 

ucznia niedostosowanego społecznie - zakres 
działań o charakterze resocjalizacyjnym 

 

ucznia zagrożonego niedostosowaniem 
społecznym - zakres działań o charakterze 
socjoterapeutycznym 

 

działania o innym charakterze  

5.Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej uczniowi spośród podanych 
poniżej:  
1) klasa terapeutyczna; 
2) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 
3) zajęcia rozwijające umiejętność uczenia 
się 
4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze; 
4) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-
kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające 
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz 
inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 
5) zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu; 
6) warsztaty 

ZALECENIA ZESPOŁU 

Forma Okres udzielania pomocy Wymiar godzin 

 
 
 

  



 

7) porady i konsultacje. 

6.Działania wspierające rodziców ucznia (w zależności od potrzeb) – zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi 

instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – zakres współpracy, osoby do kontaktu 

Działania wspierające rodziców  

Zakres współdziałania z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną oraz 
poradniami specjalistycznymi 

 

Zakres współdziałania z Placówką 
Doskonalenia Zawodowego 
 

 

Zakres współdziałania z organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi instytucjami i 
podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży 

 

Zakres współdziałania z innymi instytucjami  

7.Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego, zajęcia związane 
 z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 Rodzaj Okres udzielania pomocy 

Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, 
socjoterapeutyczne 

 
 
 

 

zajęcia z zakresu doradztwa 
zawodowego, , zajęcia związane z 
wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
realizowane w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
(w przypadku ucznia kl. VII, VIII) 
 

  

8.Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań: 

Zadania: Zadania szkoły/nauczyciela Zadania rodziców Uwagi 

Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu    



 

 

 

 

 
 

Warunki do nauki (warunki zewnętrzne, 
stanowisko pracy, organizacja pracy na 
zajęciach, prace domowe, egzekwowanie 
wiedzy, motywowanie i ocenianie), sprzęt 
specjalistyczny, środki dydaktyczne oraz inne 

   

Zajęcia organizowane w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
 

   

Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, 
socjoterapeutyczne oraz inne odpowiednie 
do indywidualnych potrzeb  

   

Integracja ucznia ze środowiskiem 
rówieśniczym, w tym z uczniami 
pełnosprawnymi 

   

Przygotowanie ucznia do samodzielności w 
życiu dorosłym 

   

9.W przypadku ucznia niepełnosprawnego – w zależności od potrzeb - rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia 
do rodzaju niepełnosprawności, w tym w zakresie wykorzystania technologii wspomagających to kształcenie 

Rodzaj i sposób dostosowania warunków 
organizacji kształcenia do rodzaju 
niepełnosprawności, w tym wykorzystanie 
technologii wspomagających kształcenie 

 

10.W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w 
orzeczeniu lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen – wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z 

uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów 

Rodzaj zajęć Krótkie uzasadnienie Okres prowadzenia zajęć 
w danej formie 

Zajęcia edukacyjne, które są realizowane 
indywidualnie (krótkie uzasadnienie, okres 
prowadzenie zajęć w formie indywidualnej) 

  

Zajęcia edukacyjne, które są realizowane w 
grupie liczącej do 5 uczniów   

  

 

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą 



 

naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z 
uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu. Zobowiązuję się do nieujawniania spraw poruszanych 
na spotkaniu. 
 
Załącznik nr 1 – dostosowanie oceniania z poszczególnych przedmiotów - elektronicznie. 
Załącznik nr 2 – indywidualny program zajęć rewalidacyjnych   
 
 

            

Data zatwierdzenie programu                                                                   Czytelne podpisy uczestników zespołu  

 

   

 

 

Rodzic, który został zawiadomiony o terminie spotkania  stawił się  /  nie stawił się  podpis rodzica: ……………………………. 

 
 
Potwierdzam odbiór kopii Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego 
 
…...............................                                                                           ….................................... 
Data                                                                                                   podpis rodzica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

Druk nr 11 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 
 

KARTA OCENY EFEKTYWNOŚCI  
UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

UCZEŃ ….......................................................... KLASA …............  ROK SZKOLNY …………………..                  Opinia             Tak / Nie 
                         Orzeczenie    Tak / Nie 

 
 

Forma pomocy 
 

OCENA EFEKTYWNOŚCI 

 

Wnioski i zalecenia 
(np. kontynuacja zajęć  
w przyszłym roku szk./ 

wstrzymanie zajęć ze względu na 
poprawę itp. oraz w przypadku 

uczniów klas 7 zalecenia do 
dostosowania egzaminu 

kończącego szkołę podstawową) 

Pomocne/skuteczne 
(zakres) – krótki opis 

Nieskuteczne 
(przyczyna) – krótki opis 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia 
z ….................................. 

   

zajęcia rozwijające umiejętności 
uczenia się 

   

zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze 
z................................... 
……………………………………………… 

   

zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne 

   

zajęcia logopedyczne    
Zajęcia rozwijające 
kompetencje emocjonalno-
społeczne 

   

inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym, jakich 
….................................... 

   



 

zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu 

   

zindywidualizowana ścieżka 
kształcenia; 

   

Porady, konsultacje, warsztaty 
dla ucznia 

   

Porady, konsultacje, warsztaty 
dla rodziców 

   

Zajęcia rewalidacyjne    

 
.................................... 

                                                                                                                                                                                          Podpis wychowawcy 



Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej 

 

 

 

 
Druk nr 12 do Regulaminu organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  

w Rudzie Śląskiej 

 

Ruda Śląska, dnia ………………………  

  

 

 
Do Dyrektora   
Szkoły Podstawowej nr 4 
im. Józefa Lompy 
w Rudzie Śląskiej   

   

  

Zwracam się z prośbą o organizację nauczania indywidualnego dla mojego dziecka 

………………………………………………………………………………………  na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno- pedagogicznej z dnia …………………………….  nr …......................... 

                                                                                
 

  …………………………………….  
                                                                                Podpis rodzica 

 

W załączeniu oryginał w/w orzeczenia.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Druk nr 13 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
                                                                                                                                                                                             w Rudzie Śląskiej 

                                         
                                                                                Ruda Śląska, dn. …...................... 

 

 

DECYZJA NR SP4......................... 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r.                     

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014r., poz. 1157), Rozporządzenia 

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

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017r., poz. 1616 z póżn.zm),  

Orzeczenia nr ….........................o potrzebie indywidualnego nauczania oraz na wniosek 

Pana/Pani …................................................................................... 

                         (imię i nazwisko wnioskodawcy)  

przyznaję  ……………………………….………......…………………………………………….,uczniowi klasy 

…………………… (klasa do której uczęszcza)  

nauczanie indywidualne 

w okresie od dnia ……………...…..……. do dnia ………………..……….. w wymiarze 

………………..…… godzin tygodniowo na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4  

im. Józefa Lompy  Rudzie Śląskiej / w domu ucznia*. 

 

Szczegółowy zakres i harmonogram zajęć indywidualnego nauczania, w tym z włączaniem 

do zajęć grupowych, formy i zakres pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wykaz 

nauczycieli prowadzących zajęcia stanowi załącznik do decyzji. 

Od niniejszej decyzji przysługuje Wnioskodawcy prawo odwołania do Kuratora Oświaty              

w Katowicach, w terminie 14 dni, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

     
                    
 
                                                                                  …………………………………… 
          podpis dyrektora  
Otrzymują: 
1. Wnioskodawca 
2. a/a 

*niepotrzebne skreślić



 

 

                                                                Ruda Śląska, dnia.................................. 
imię i nazwisko rodzica 

 

…..................................................................  

adres zamieszkania 

 

…..................................................................  

kod i miejscowość 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałam/em się z wymiarem godzin oraz planem zajęć nauczania 

indywidualnego dla mojego dziecka ….................................................................. 

przedstawionego w Decyzji Dyrektora Szkoły z dnia ….......................................... 

 Jednocześnie oświadczam, że opiniuję pozytywnie/negatywnie*) czas prowadzenia zajęć, 

zaproponowany wymiar godzin oraz plan zajęć nauczania indywidualnego.  

Uwagi:................................................................................................................. 

 

…....................................... 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Druk nr 14 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych  
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 
odpowiednich metod i form pracy z uczniem 

( dotyczy : nauczania indywidualnego, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia) 
 

I.Dane ucznia: 

Nazwisko i imię  

Data urodzenia  

Imiona rodziców  

Szkoła, klasa  

Nr orzeczenia/opinii*  

Wydane przez  

Data wpływu do szkoły  

Diagnoza  

 
II.Informacje o uczniu na podstawie orzeczenia/opinii*: 

Mocne strony ucznia Deficyty/dysfunkcje rozwojowe 

  

 
III.Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia: 

Zasady kształcenia  

Metody kształcenia  

Środki dydaktyczne  

Zewnętrzna  
organizacja 
nauczania 

 

Warunki sprawdzania 
poziomu wiedzy  
i umiejętności 

 

Inne   

Formy  
pomocy  
psychologiczno-
pedagogicznej 

 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
Podpisy zespołu uczącego: 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Druk nr 15 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 
NAUCZANIE INDYWIDUALNE/ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA 

Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca uzupełnia kartę raz w miesiącu.  
 

KARTA FUNKCJONOWANIA DZIECKA  
 

…............................................................................................... 
                        (imię i nazwisko ucznia) 
 

Miesiąc/rok Mocne strony Słabe strony Funkcjonowanie 
społeczne dziecka 

Podpis 

ROK SZKOLNY …………………… KL. ….............. 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

 
 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 …............................................ 
(imię i nazwisko ucznia) 
 

Miesiąc/rok Mocne strony Słabe strony Funkcjonowanie 
społeczne dziecka 

Podpis 

 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

 
 

   
 
 
 
 

 

 
 
 
 

   
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 

 

    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Druk nr 16 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 
 
 

Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych  
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  

oraz możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 
odpowiednich metod i form pracy z uczniem 

(dotyczy tylko opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się) 
 

I.Dane dziecka 

Imię i nazwisko dziecka  

Klasa  

Rok szkolny  

Data wydania opinii  

Okres ważności dostosowań  

Diagnoza  

 
II.Informacje o uczniu na podstawie opinii: 

Mocne strony ucznia Deficyty/dysfunkcje rozwojowe 

  

 
III.Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia: 

Zasady kształcenia  

Metody kształcenia  

Środki dydaktyczne  

Zewnętrzna organizacja nauczania  

Warunki sprawdzania poziomu wiedzy  
i umiejętności 

 

Inne   

Formy pomocy   
psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

IV. Dostosowanie z poszczególnych przedmiotów – uczeń realizuje podstawę programową  

 

 

 

 

V. Metody i formy pracy z uczniem  

Metody Formy 

 
 

 

Załącznik nr 1 w formie elektronicznej – dostosowanie oceniania. 
Podpisy zespołu uczącego 

 



 

 

Druk nr 17 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 
Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  
oraz możliwościami psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z uczniem 
                                      (dotyczy innych opinii ) 

 
I.Dane dziecka 

Imię i nazwisko dziecka  

Klasa  

Rok szkolny  

Data wydania opinii  

Okres ważności dostosowań  

Diagnoza  

 
II. Informacje o uczniu na podstawie opinii: 

Mocne strony ucznia Deficyty/dysfunkcje rozwojowe 

  

 

III. Dostosowanie z poszczególnych przedmiotów  
UCZEŃ REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ 
(Zasady oceniania, kształcenia, środki dydaktyczne, zewnętrzna organizacja nauczania, warunki 
sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności itp) 

 

 

 

 

IV.Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 

V. Metody i formy pracy z uczniem  

Metody Formy 

 
 

 

 
 

Podpisy zespołu uczącego 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Druk nr 18 do Regulaminu organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  

w Rudzie Śląskiej 

 
PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ,  

W TYM W RAMACH ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCY, SPECJALISTÓW 
ORAZ BIEŻĄCEJ PRACY Z UCZNIEM. 

 
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA …………………………………………. 
 
DATA ZAŁOŻENIA KARTY …………………………………………… 
 
CZY UCZEŃ POSIADA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ LUB INNĄ WYDANĄ PRZEZ SPECJALISTÓW 
SPOZA SZKOŁY:  

TAK   NIE 
jeśli tak to jakie? (rodzaj, data wydania, przyczyna wydania)  
 
…….......................................................................................……… 
 

1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika z: 
(właściwe zaznaczyć X) 

 z niepełnosprawności;  

 z niedostosowania społecznego;  

 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

 z zaburzeń zachowania lub emocji;  

 ze szczególnych uzdolnień;  

 ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

 z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

 z choroby przewlekłej;  

 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

 z niepowodzeń edukacyjnych;  

 z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  

 
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  

(właściwe zaznaczyć X) 

 ucznia;  

 rodziców ucznia;  

 dyrektora szkoły;  

 nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;  

 higienistki szkolnej;  

 poradni;  

 asystenta edukacji romskiej;  

 pomocy nauczyciela;  



 

 

 asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o 
których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy;  

  pracownika socjalnego;  

 asystenta rodziny;  

 kuratora sądowego;  

 organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzie-
ci i młodzieży.  

 
3. Informacje o uczniu na podstawie obserwacji wychowawcy, nauczycieli, specjalistów 

 

Mocne strony ucznia Trudności ucznia 

  

 
4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (planowane działania) 

 
a. Forma zajęć: 

(właściwe zaznaczyć X) 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia 

 zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się  

 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z ………………………………………………………… 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  

 zajęcia logopedyczne 

 zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne 

 inne zajęcia o charakterze terapeutycznym …………………………………………………… 

 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu  

 zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;  

 porad i konsultacji;  

 warsztatów.  
 

b. Metody i formy pracy z uczniem 

Metody Formy 

  

 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom ucznia w formie: 

(właściwe zaznaczyć X) 

 porad,  

 konsultacji,  

 warsztatów  

 szkoleń.  
 

6. Programy pracy na poszczególne zajęcia (przygotowane przez nauczycieli/specjalistów pro-
wadzących dane zajęcia) umieszczone są w dzienniku elektronicznym. 

 
Podpisy zespołu uczącego 

 
 



 

 

 
 

Druk nr 19 do Regulaminu organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Lompy  
w Rudzie Śląskiej 

 
KARTA KONSULTACJI/PORAD 

W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
w dniu ……………………. 

 
Cel spotkania: 

……………………………………………….…………………………………..………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

 

Obecni: ………………………………………………………………………………………………………………….…................ 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

 

Przebieg (krótki opis): …………………………………………………………………………..……………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

 

Ustalenia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 
Podpisy: 

 
 
 
 



 

 

 

   Zarządzenie nr…………….. 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Lompy w Rudzie Śląskiej 

w sprawie powołania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

                                                    

  Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku  

w sprawie zasad organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

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

zarządzam co następuje: 

 

1.Powołuję zespól ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia : 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 u którego/ których zdiagnozowano potrzebę udzielania pomocy, w składzie:  

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

2. Powołany zespół jest zobowiązany do dokonywania wielospecjalistycznych ocen poziomu 

funkcjonowania ucznia, opracowania  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego oraz  

modyfikacji programu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. 

 

3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem:………………... 

 

                                                                               ……………………………………. 

                                                                            Podpis dyrektora 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


