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ZASADY 
KLUB  MISIA  BO 

POMOC PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNA 
 

ZMIANY W ZASADACH UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ 
 
Zgodnie z art.3 pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniowi, rodzicom ucznia i 
nauczycielom pracującym z uczniem. 
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi (art.3.1) w przedszkolu polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.  
 
Ustawa określa szczególne okoliczności tj.: 
 

• niepełnosprawność, 
• niedostosowanie społeczne,  
• zagrożenie niedostosowaniem społecznym,  
• szczególne uzdolnienia,  
• specyficzne trudności w uczeniu się, 
• zaburzenia komunikacji językowej, 
• choroba przewlekła, 
• sytuacje kryzysowe lub traumatyczne, 
• niepowodzenia edukacyjne, 
• zaniedbanie środowiskowe związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 
• trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 
 
Pomoc (art.3.2) psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom i rodzicom ucznia polega 
na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu 
umiejętności wychowawczych. 
 
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i 
nieodpłatne. Oznacza to, że rodzic może odmówić z korzystania z pomocy (art. 4). 
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor przedszkola, natomiast 
pomocy tej udzielają nauczyciele oraz Specjaliści (art. 5.1-5.2). 
 
Nowość w ustawie – do grona specjalistów zaliczono „terapeutów pedagogicznych”. 
 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana we współpracy z (art. 5.3): 
 

• rodzicami dziecka, 
• poradniami psych.-ped., w tym poradniami specjalistycznymi, 
• placówkami doskonalenia nauczycieli, 
• innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, 
• organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 
 
Ustawa rozszerzyła grono osób, z których inicjatywy można rozpocząć udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Są to (nowe osoby zostały podkreślone): 
 

• uczniowie, 
• rodzice ucznia, 
• dyrektor przedszkola, 
• nauczyciel, wychowawca, specjalista pracujący z dzieckiem, 
• pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania oraz higienistka szkolna, 
• poradnia, 



 

 www.klub-misia-bo.pl  

• asystent edukacji romskiej, 
• pomoc nauczyciela, 
• pracownik socjalny, 
• asystent rodziny, 
• kurator sądowy. 

 
Nowością w tej ustawie jest pojawienie się stwierdzenia „bieżąca praca z uczniem”. Oznacza to, 
że pomoc uczniowi nie odbywa się wyłącznie podczas terapii ale przede wszystkim w codziennych 
sytuacjach, działaniach prowadzonych przez nauczycieli. 
 
Art. 7.2 określa kiedy udziela jest pomoc psychologiczno pedagogiczna. Przede wszystkim pomoc 
jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie (w przypadku przedszkola): 
  

• zajęć rozwijających uzdolnienia 
• zajęć specjalistycznych 
• porad i konsultacji. 

 
Ważne: Placówki często zapominają lub nie wykazują pracy z uczniami zdolnymi. Zajęcia 
rozwijające nie muszą odbywać się jako osobne specjalistyczne zajęcia. Tak można określić 
zajęcia w grupie (np.: plastyczne, sportowe), w których zwraca się uwagę na rozwijanie 
umiejętności dzieci zdolnych. Zajęcia takie prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający 
odpowiednie kwalifikacje (art.16). 
 
Formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej rodzicom oraz nauczycielom są porady, 
konsultacje, warsztaty i szkolenia. Są to formy, które prowadzą nie tylko osoby „z zewnątrz”, ale 
nauczyciele i specjaliści (przez np.: wzajemne doszkalanie się, konsultacje) (art. 7.4 oraz art. 18). 
 
Ustawa określa maksymalną liczbę uczniów na zajęciach specjalistycznych, ale nigdzie nie ma 
zapisu minimalnej ilości. (art.9-13) 
 
Udział ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu 
osiągnięć edukacyjnych lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód 
objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej (art.16). 
 
Praca nad likwidowaniem opóźnień odbywa się nie tylko w placówce, ale może też w domu 
ucznia. Są działania, które mogą odbywać się wyłącznie w domu. W dokumentacji nauczyciel i 
specjalista powinien więc określić potrzeby dziecka i uwzględnić pracę w domu, powołując się na 
ten paragraf. Jeśli dziecko nie wymaga dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej również 
należy napisać to w dokumentacji dziecka, pisząc podsumowanie dotychczasowej pracy z 
zaleceniem zakończenia terapii (należy powołać się na ten paragraf). 
 
Procedura objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną: 
 
Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne dziecka, w tym zainteresowania i uzdolnienia (a więc nie tylko 
potrzeby dziecka mającego trudności ale też dziecka zdolnego). W przedszkolu w szczególności 
jest to obserwacja pedagogiczna pod kątem gotowości szkolnej (art.19). 
  
„Rozpoznanie” nie oznacza diagnozy. Rozpoznaniem może być m.in.: przeczytanie opinii z 
poradni, rozmowa z rodzicem, konsultacja ze specjalistą. To zadanie należy głównie do 
nauczycieli, bo oni spędzają z dzieckiem najwięcej czasu. Ważne: w przypadku kontroli nadzór 
pedagogiczny będzie sprawdzał czy organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w 
placówce oraz w jaki sposób uczestniczy w tym nauczyciel. 
 
W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
nauczyciel (przede wszystkim) lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w 
trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola. Dyrektor (jeśli 
stwierdzi taką potrzebę) informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 
pomocą.  
 
Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym ustala jej formy, czas trwania, wymiar godzin (uwzględniając wszystkie 
godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form). Dyrektor 
może wyznaczyć inną osobę (np. nauczyciela), która będzie planować i koordynować udzielanie 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi.  
 
Udzielając uczniowi pomocy należy współpracować z rodzicami (art. 19.7) oraz w zależności od 
potrzeb z innymi nauczycielami i specjalistami. Nie ma konieczności zwoływania zespołu, ale 
dyrektor może powołać zespół zadaniowy, problemowy. Współpraca z rodzicami musi być 
udokumentowana! 
 
W poprzednim rozporządzeniu rodzic musiał wyrazić zgodę na udzielanie pomocy dziecku. W 
nowym rozporządzeniu nie ma stwierdzenia „wyraża zgodę”, ale „ma być współpraca”. Współpraca 
może odbywać się poprzez: rozpoznanie problemu, poinformowanie rodzica o tym, 
zaproponowanie zajęć w przedszkolu, zaproponowanie form pomocy na terenie przedszkola lub 
poza. Nie oznacza to, że rodzic musi się zgodzić. Jeżeli rodzic nie chce skorzystać z pomocy, 
należy dać mu do podpisania dokument, w którym rezygnuje on z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej udzielanej na terenie przedszkola.  
 
Rodzic musi wiedzieć, że na terenie przedszkola są działania związane z jego dzieckiem. Art. 22.2 
określa, że o ustalonych formach, okresie i wymiarze godzin udzielanej pomocy na terenie 
przedszkola dyrektor przedszkola niezwłocznie po ich ustaleniu, informuje pisemnie w sposób 
przyjęty w danym przedszkolu (czyli nie ma ogólnych wzorów dokumentów) rodziców ucznia.  
 
Ustawa nie mówi o obowiązku prowadzenia dokumentacji, nie ma wzorów itd. Nie obowiązują już 
KIPu. Ale jednocześnie wszystkie działania muszą być udokumentowane. Plusem jest to, że każda 
placówka może wytworzyć własny sposób dokumentowania działań związanych z udzielaniem 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ważne: w dokumentacji po każdym okresie pracy (np. roku 
szkolnym, półroczu) muszą znajdować się wnioski z dotychczasowej pracy i dalsze zalecenia.  
(art.21) 
 
Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 20). 
 
Ustawa określa, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna udziela uczniom z orzeczeniem odbywa się 
jak dotychczas czyli: 
 

• powoływane są zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w skład których 
wchodzą wszystkie osoby pracujące z dzieckiem (a nie tylko nauczyciel wspierający 
i specjaliści!), 

• zespół opracowuje IPET (a nie sam pedagog wspierający!) we współpracy z 
rodzicami, 

• dyrektor przedszkola ustala wymiar godzin dla poszczególnych form pomocy, biorąc 
pod uwagę wszystkie godziny jakie w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na 
realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

• zespół zbiera się min. 2 razy w roku. Jeśli zebranie jest robocze, rodzic musi zostać 
poinformowany o zebraniu takiego zespołu oraz o przebiegu zebrania, 

• po każdym okresie pracy zespół podsumowuje dotychczasowe działania i spisuje 
wnioski do dalszej pracy. 

 
Ważne: Placówki są rozliczane z realizacji zaleceń orzeczenia. Jeśli dane zalecenie nie jest 
realizowane w przedszkolu lecz w innej placówce, należy o tym napisać w IPET. Jeżeli np. w 
przedszkolu nie są prowadzone dane zajęcia zalecone w orzeczeniu, należy wskazać rodzicowi 
miejsce, gdzie mógłby skorzystać z takich zajęć. Jeżeli rodzic nie chce uczęszczać gdzieś indziej z 
dzieckiem na zajęcia mimo podanych propozycji, należy spisać notatkę, dać rodzicowi do podpisu i 
dołączyć do dokumentacji dziecka. 
 
Ustawa określa także zadania poszczególnych specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy, 
doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego. W swoich planach pracy specjaliści muszą 
uwzględnić te zadania. Nowością jest wskazanie obowiązku inicjowania i prowadzenia działań 
mediacyjnych i interwencyjnych przez pedagoga i psychologa. 
 
 
1 stycznia 2015 r. 

 
                                                                                             Dyrektor Przedszkola 

 
 


