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Załącznik nr 1 

do Zarządzenia dyrektora 11/2020/2021  

z dnia 10.09.2020 r. 

 

 

 

PROCEDURA 

 ORGANIZACJI I UDZIELANIA  

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ  

w LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO  

w WARSZAWIE 
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Tytuł procedury: 

 

PROCEDURA 

 ORGANIZACJI I UDZIELANIA  

POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  

w LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO w WARSZAWIE 

 

 

 

 

 

wprowadzona na podstawie 

 

Zarządzenia Dyrektora LVI Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie  

Nr 11/2020/2021  z dnia 10.09.2020 r. 

w sprawie powołania i wdrożenia procedury organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej 
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PROCEDURA ORGANIZACJI I UDZIELANIA 

 POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ  

w LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

 im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO w WARSZAWIE 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe     

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

2. art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty                 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943,z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji       

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

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

4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania      

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532) 

5. Rozporządzenie MEN z dnia  28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznejw publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.   

z 2017, poz. 1643). 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki                 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

9. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia                 

21 grudnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły              
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i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r.                    

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.                  

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1 

 

 1. Celem procedury jest: 

1)  ustalenie zasad organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej uczniom, rodzicom, opiekunom, nauczycielom. 
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2) określenie zasad dokumentowania i ewaluacji pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

3) wskazanie sposobu przechowywania i archiwizacji dokumentów związanych 

z pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 

 

§ 2 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na 

rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia              

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole                   

w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku 

społecznym. 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniowi ze względu                      

na jego  indywidualne potrzeby  edukacyjne, wynikające 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 przewlekłej choroby, 

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 (powrót z zagranicy, zmiana szkoły). 

 

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 zwiększenia efektywności i pomocy 

udzielanej uczniom 
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4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

 

 

§ 3 

 

1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor szkoły. 

2. Pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

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; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny i młodzieży. 

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

ucznia, rodziców ucznia, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty 

prowadzącego zajęcia z uczniem, poradni, asystenta nauczyciela, pomocy 

nauczyciela, pielęgniarki szkolnej, asystenta rodziny, kuratora sądowego, 

organizacji pozarządowej lub innej instytucji działającej na rzecz rodziny                         

i młodzieży. 

5. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom                     

w formach (załącznik nr 1): 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia 

2) zajęć rozwijających umiejętność uczenia się 

3) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych 

4) zajęć korekcyjno - kompensacyjnych 

5) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne 

6) zajęć o charakterze terapeutycznym zgodnie ze zdiagnozowanymi 

potrzebami 

7) zajęć logopedycznych 
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8) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej 

9) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

10)  porad i konsultacji 

11)  warsztatów 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodziców i nauczycieli udzielana 

jest w szkole w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

7. Godzina zajęć, o których mowa w § 3 ust.5 trwa 45 minut. 

8. W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom 

także w formie zajęć rewalidacyjnych, godzina których trwa 60 minut.  

9. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w § 3 ust.5 pkt 1-8                   

w czasie krótszym niż 45 minut i odpowiednio 60 minut, z zachowaniem 

ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia. 

10. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

wychowawcy oraz specjaliści wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości 

psychofizycznych ucznia. 

11. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy uczniowi                   

w formach, o których mowa w § 3 ust.5 pkt 1-8 dokonują oceny efektywności 

udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających 

na celu poprawę funkcjonowania ucznia.                  

12. Planowanie pomocy dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną uwzględnia wnioski nauczycieli i specjalistów pracujących                 

z dzieckiem. 

13. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej pomocy nie 

następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole dyrektor, za zgodą 

rodziców ucznia/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia (załącznik nr 2), 

występuje do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem 

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobów rozwiązania problemu 

(załącznik nr 3 ). 

 

§ 4 

 

 1. Dyrektor szkoły: 
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1) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole 

2) planuje w arkuszu organizacji pracy godziny przeznaczone na realizację 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

3) powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

wyznacza koordynatora zespołu(ów) 

4) współpracuje, wykorzystuje zasoby lokalne i uzgadnia warunki współpracy               

z podmiotami wskazanymi w § 3 ust. 3 

5) ustala formy, w jakich udzielana będzie pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, okres oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 

będą realizowane  

6) wnioskuje do organu prowadzącego o zatrudnienie nauczyciela lub 

specjalisty zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami, analizuje kwalifikacje                 

i kompetencje zatrudnionych nauczycieli i przydziela im odpowiednie zajęcia 

i zadania. 

7) Informuje na piśmie rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia                   

o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną (załącznik 

nr 5) 

8)  informuje na piśmie  rodziców/prawnych opiekunów i/lub pełnoletniego 

ucznia o proponowanych formach pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

(z upoważnienia dyrektora może to wykonać wychowawca, który pełni 

funkcję koordynatora zespołu klasowego) – (załączniki 9a – 9n) 

9) zawiadamia rodziców o terminie spotkania zespołu (z upoważnienia 

dyrektora może to wykonać koordynator zespołu klasowego) – (załącznik 7) 

10)  wnioskuje o udział w posiedzeniu zespołu przedstawiciela poradni                        

(z upoważnienia dyrektora może to wykonać wychowawca) - (załącznik 6) 

11)  zaprasza na spotkanie zespołu osoby, o obecność których wnioskowali 

rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczeń lub inni członkowie zespołu               

(z upoważnienia dyrektora może to wykonać wychowawca) - (załącznik 6) 

12)  organizuje wspomaganie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych   

i specjalistów w zakresie realizacji powierzonych zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej a także wspiera nauczycieli, wychowawców               

i specjalistów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej 

13)  występuje z wnioskiem do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz 

placówki doskonalenia nauczycieli o wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, 
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wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

14)  wspomaga działania szkoły w zakresie planowania i realizacji zadań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

15)  występuje, za zgodą rodziców ucznia (załącznik 2) do publicznej poradni 

psychologiczno - pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy              

i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia w sytuacji braku poprawy 

jego funkcjonowania mimo udzielanej pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej (załącznik 3) 

16)  występuje, za zgodą rodziców ucznia (załącznik 12)  do publicznej poradni 

z wnioskiem o opinię w sprawie organizacji zindywidualizowanej ścieżki 

edukacyjnej dla ucznia (załącznik 15). 

17)  ustala dla ucznia objętego pomocą w formie zindywidualizowanej ścieżki – 

na podstawie wniosku rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia 

(załącznik 16) opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – 

tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć 

edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem 

18)  nadzoruje jakość i efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 

2.  Koordynator ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej: 

1) koordynuje planowanie oraz działania prowadzone w szkole w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

2) prowadzi szkolny rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną (załącznik 23)             

3) nadzoruje pracę oddziałowych zespołów ds. pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej powołanych dla poszczególnych uczniów 

4) monitoruje dokumentację ucznia tworzoną przez wychowawcę w ramach 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

5) wspomaga wychowawców i nauczycieli w realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

6) przedstawia dyrektorowi uzgodnione z nauczycielami i specjalistami potrzeby 

materialne związane z organizowaniem i realizowaniem pomocy. 
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7) składa roczne sprawozdanie z organizowanej i udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej opracowane na podstawie pisemnych 

informacji nauczycieli, specjalistów i wychowawców. 

 

3.  Wychowawca klasy (koordynator zespołu klasowego): 

1) koordynuje działania  związane z udzielaniem  pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej uczniom z jego klasy 

2) wnioskuje o objęcie ucznia  pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

(załącznik 4) 

3) informuje rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną – z upoważnienia dyrektora (załącznik 5) 

4) ustala terminy spotkań zespołu klasowego 

5) pisemnie (np. przez e-dziennik lub załącznik nr 7) powiadamia rodziców                     

o terminie spotkania zespołu (z upoważnienia dyrektora) 

6) we współpracy z członkami zespołu decyduje o zaproszeniu na spotkanie 

przedstawiciela poradni psychologiczno-pedagogicznej 

7) zaprasza na spotkanie zespołu osoby, o obecność których wnioskowali 

rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczeń lub inni członkowie zespołu (z 

upoważnienia dyrektora) (załącznik 6) 

8) we współpracy z nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia/opiekunami 

prawnymi/pełnoletnim uczniem ustala formy pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla danego ucznia (załącznik 9a – 9n) 

9) informuje dyrektora o podjętych przez zespół decyzjach i wnioskach                

ramach proponowanej lub udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

10)  we współpracy z nauczycielami i specjalistami monitoruje realizację zadań 

oraz frekwencję uczniów na zajęciach w ramach pomocy psychologiczno  

– pedagogicznej  

11)  wspólnie z nauczycielami i specjalistami dokonuje oceny efektywności 

udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik 19) 

12)  sporządza i prowadzi dokumentację ucznia objętego pomocą, którą 

przekazuje  do teczek indywidualnych znajdujących się u pedagoga 

szkolnego 

13)  prowadzi rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną              

w swojej klasie (załącznik 25) 
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14)  na bieżąco współpracuje z nauczycielami, specjalistami i rodzicami 

ucznia/opiekunami prawnymi objętego pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną 

15)  wspiera nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu 

sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia 

16)  odpowiada za kontakt z rodzicami ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogicznego 

 

4. Nauczyciel i specjalista: 

1) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną niezwłocznie tej  pomocy udziela, 

informując o tym wychowawcę  

2) informuje wychowawcę o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną (załącznik 4) 

3) w porozumieniu z wychowawcą wnioskuje o zorganizowanie 

adekwatnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik 4) 

4) monitoruje przebieg procesu edukacyjno-wychowawczego ucznia 

5) informuje wychowawcę o frekwencji, trudnościach i postępach ucznia na 

prowadzonych przez siebie zajęciach w ramach pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej 

6) diagnozuje problemy, ustala ich przyczyny i podejmuje działania 

naprawcze, informując o ich efektach wychowawcę 

7) współpracuje z rodzicami/opiekunami prawnymi i innymi placówkami 

wspomagającymi pracę szkoły zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 

8) respektuje i realizuje zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz 

ustalenia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

9) opracowuje sposoby dostosowania wymagań do potrzeb ucznia 

10)  aktywnie uczestniczy w pracach zespołu 

11)  przynajmniej raz w roku dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej i przekazuje ją  wychowawcy (załącznik  

19) 

12)  wnioskuje o zakończenie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na podstawie dokonanej oceny efektywności udzielonej 

pomocy oraz w oparciu o diagnozę poziomu funkcjonowania ucznia 

(załącznik 11)  



12 

 

13)  prowadzi obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami 

w celu rozpoznania trudności w uczeniu się, potencjału ucznia i jego 

zainteresowań oraz szczególnych uzdolnień 

14)  wspomaga uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu podczas 

bieżącej pracy z nimi. 

15)  doskonali system motywacyjny uczniów 

16)  buduje poczucie własnej wartości u uczniów 

17)  rozwija u uczniów kompetencje kluczowe 

18)  doskonali swój warsztat oraz dba o własny rozwój poprzez aktywny 

udział w szkoleniach, warsztatach, kursach dotyczących pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej a także w  innych formach 

samokształcenia 

19)  angażuje się w prowadzenie zajęć, stosuje metody aktywne, wprowadza 

działania i ćwiczenia interaktywne, organizuje ciekawe zajęcia 

20)  zbiera informacje zwrotne na temat jakości i efektywności prowadzonych 

zajęć/udzielanej pomocy 

 

5. Wychowawca, nauczyciele, specjaliści, tworzący Zespół: 

W porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi/pełnoletnim uczniem: 

1. rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów oraz możliwości psychofizyczne ucznia;  

2) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów (załącznik 18); 

3) rozpoznają  przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                            

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie w życiu przedszkola, szkoły; 

4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 

funkcjonowania (udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej);  

5) współpracują 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.  
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6) dokonują oceny efektywności podejmowanych działań oraz planują dalsze 

na podstawie sformułowanych wniosków (załącznik 19) 

 

6. Rodzice, opiekunowie prawni, pełnoletni uczeń 

1) na początku roku szkolnego zapoznają się z proponowanymi przez szkołę 

formami udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia                    

i rodziny (załącznik 9a – 9n) 

2) mają możliwość składania wniosku o udzielanie dziecku pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły (załącznik 4) 

3) wyrażają zgodę na objęcie dziecka pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną (załącznik 9a – 9n) 

4) wnioskują  w sprawie rezygnacji z udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (załącznik 10) 

5) wnioskują o wydanie opinii dla dziecka (załącznik 17) 

6) mają możliwość zapoznania się z planowanymi dla dziecka działaniami  

7) w miarę możliwości uczestniczą w pracach Zespołu powołanego dla ucznia 

8) mają prawo do bieżącej informacji o postępach i trudnościach edukacyjnych 

oraz wychowawczych dziecka 

9) są odpowiedzialni za frekwencję ucznia na zajęciach obowiązkowych                       

i dodatkowych 

10) aktywnie współpracują z nauczycielami i specjalistami na rzecz 

eliminowania problemów i trudności ucznia 

11) respektują i realizują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach oraz 

ustalenia zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

12) uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach dla rodziców 

organizowanych zgodnie z potrzebami 

13) mogą korzystać z porad i konsultacji z nauczycielami, specjalistami. 

  

 

 

§ 5 

 

1. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia                        

NIE POSIADAJĄCEGO opinii lub orzeczenia wydanego przez 

poradnię psychologiczno  - pedagogiczną: 
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1) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe                

lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, 

rodzic ucznia/opiekun prawny/pełnoletni uczeń, nauczyciel lub specjalista 

informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy na piśmie (załącznik 4). 

2) wychowawca dostarcza wniosek do dyrektora szkoły oraz informuje innych 

nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

3) o pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla ucznia mogą wnioskować  także  

podmioty wymienione w § 3 ustęp 4. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 

zgłaszana jest przez te podmioty dyrektorowi szkoły poprzez złożenie                        

w sekretariacie pisemnego wniosku (załącznik 4) 

4) na podstawie wniosku Dyrektor szkoły niezwłocznie powołuje zespół                    

i powierza koordynowanie jego pracą wychowawcy klasy 

5) wychowawca we współpracy z nauczycielami, specjalistami, 

rodzicami/opiekunami prawnymi/pełnoletnim uczniem zbiera i analizuje 

informacje o uczniu, w tym wskazania zawarte w zaświadczeniu/opinii lekarza  

6) na podstawie diagnozy potrzeb ucznia dokonanej we współpracy z wyżej 

wymienionymi podmiotami  planuje  pomoc psychologiczno-pedagogiczną  

7)  zgłasza dyrektorowi potrzeby w tym zakresie. Proponuje najkorzystniejsze 

dla ucznia, adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb formy pomocy, okres ich 

udzielania oraz wymiar godzin, w którym będą realizowane po zatwierdzeniu 

przez dyrektora 

8) dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin. 

9) dyrektor szkoły (lub z jego upoważnienia – wychowawca klasy) niezwłocznie 

informuje na piśmie rodziców ucznia/opiekunów prawnych lub pełnoletniego 

ucznia  o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane (załącznik 9a – 9n). 

10)  po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego 

ucznia, uczeń obejmowany jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną                  

w szkole zgodnie z ustaleniami 

11)  w przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia 

z korzystania z proponowanych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej składa on do dyrektora pisemny wniosek w tej sprawie 

(załącznik 10) 
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12)  wychowawca zakłada Kartę pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

(załącznik 22) oraz prowadzi dokumentację ucznia (indywidualna teczka 

ucznia) 

13)  wychowawca informuje nauczycieli, specjalistów oraz szkolnego 

koordynatora ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej o ustalonych 

formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz koordynuje wszystkie 

działania  związane z jej udzielaniem 

14)  koordynator wprowadza ucznia do ewidencji uczniów objętych pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną (załącznik 23) 

15)  nauczyciele i specjaliści udzielają uczniowi pomocy, monitorują frekwencję 

na prowadzonych z uczniem zajęciach 

16)  wychowawca oraz specjaliści wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości 

psychofizycznych ucznia 

17)  nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy uczniowi               

w formach, o których mowa w § 3 ust. 5 pkt 1-11 oraz § 3 ust. 8  dokonują 

oceny efektywności udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące 

dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia 

(załącznik 19) 

18)  planowanie pomocy dla ucznia objętego pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną uwzględnia wnioski nauczycieli i specjalistów pracujących                 

z dzieckiem 

19)  w przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej pomocy nie 

następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole dyrektor, za zgodą 

rodziców (załącznik 2) ucznia/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia 

występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy                

i wskazanie sposobów rozwiązania problemu ucznia (załącznik 3) 

20)  osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w swojej klasie jest wychowawca 

klasy 

21)  za efekty udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

odpowiedzialne są osoby udzielające tej pomocy 

22)  dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia 

przechowywanej u pedagoga 
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2. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną ucznia  

POSIADAJĄCEGO OPINIĘ wydaną przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną: 

1) rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń dostarcza opinię do szkoły 

2) sporządzana jest kopia dokumentu (oryginał zwraca się 

rodzicowi/opiekunowi lub pełnoletniemu uczniowi), potwierdza zgodność                      

z oryginałem oraz odnotowuje datę jego  wpłynięcia  

3) informuje się dyrektora, wychowawcę i pedagoga  o zarejestrowanej opinii. 

4) kopia opinii umieszczana jest w dokumentacji Pomocy Psychologiczno - 

Pedagogicznej udzielanej w szkole oraz przekazywana jest wychowawcy, 

który na jej podstawie tworzy Kartę pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla ucznia (załącznik 22) 

5) dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o konieczności objęcia pomocą 

danego ucznia, powierzając planowanie i koordynowanie  tych działań 

wychowawcy klasy 

6) wychowawca we współpracy z nauczycielami, specjalistami, 

rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia/pełnoletnim uczniem  zapoznaje się 

z treścią opinii, dokonuje oceny poziomu funkcjonowania ucznia, diagnozuje 

jego mocne strony oraz potrzeby (załącznik 18), ustala  sposób 

dostosowania wymagań edukacyjnych a także ustala formy tej pomocy, 

okres jej udzielania oraz wymiar godzin (załącznik 9a – n ). 

7) z dokonaną oceną poziomu funkcjonowania oraz zdiagnozowanymi 

potrzebami  ucznia wychowawca zapoznaje wszystkich nauczycieli                         

i specjalistów pracujących z dzieckiem 

8)  o decyzjach podjętych przez zespół wychowawcy, nauczycieli i specjalistów 

oraz  ustalonych przez nich działaniach wychowawca niezwłocznie informuje 

dyrektora szkoły 

9) dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin (załącznik 9a – 

9n). 

10)  dyrektor szkoły (lub z jego upoważnienia wychowawca) niezwłocznie 

informuje na piśmie rodziców ucznia/ opiekunów prawnych lub pełnoletniego 

ucznia  o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

okresie jej udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy 

pomocy będą realizowane (załącznik 9a - n). 
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11)  po wyrażeniu zgody przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego 

ucznia, uczeń obejmowany jest pomocą psychologiczno–pedagogiczną                 

w szkole zgodnie z ustaleniami 

12)  w przypadku rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia 

z korzystania z proponowanych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej składa on do dyrektora pisemny wniosek w tej sprawie 

(załącznik 10) 

13)  wychowawca zakłada Kartę pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

(załącznik 22) oraz prowadzi dokumentację ucznia   

14)  wychowawca informuje szkolnego koordynatora ds. pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej o decyzji zespołu i dyrektora w zakresie przyznanych form 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

15)  koordynator wprowadza ucznia do ewidencji uczniów objętych pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną (załącznik 23) 

16)  wychowawca oraz specjaliści wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości 

psychofizycznych ucznia 

17) nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję 

oraz dokonują  oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej w ramach pracy zespołu (załącznik 19) 

18)  planowanie pomocy dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-

pedagogiczną uwzględnia wnioski nauczycieli i specjalistów pracujących                    

z dzieckiem 

19)  w przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej pomocy nie  

następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole dyrektor, za zgodą 

rodziców (załącznik 2) ucznia/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia 

występuje do publicznej poradni z wnioskiem (załącznik 3)                                      

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobów rozwiązania problemu 

ucznia 

20)  osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w swojej klasie jest wychowawca 

klasy 

21)  za efekty udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

odpowiedzialne są osoby udzielające tej pomocy 

22)  dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia 

przechowywanej u pedagoga 
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3. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną  ucznia 

POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE O POTRZEBIE 

KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydane przez poradnię 

psychologiczno- pedagogiczną: 

 

1) rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń dostarcza orzeczenie do szkoły 

2) sporządzana jest kopia dokumentu (oryginał zwraca się 

rodzicowi/opiekunowi lub pełnoletniemu uczniowi), potwierdza się zgodność 

z oryginałem oraz odnotowuje datę jego  wpłynięcia  

3) informuje się dyrektora, wychowawcę i pedagoga  o zarejestrowanym 

orzeczeniu 

4) kopia orzeczenia umieszczana jest w dokumentacji Pomocy Psychologiczno 

- Pedagogicznej udzielanej w szkole oraz przekazywana jest wychowawcy, 

który na jej podstawie tworzy WOPFU (załącznik 21 ) oraz IPET (załącznik 

20) 

5) dyrektor szkoły niezwłocznie powołuje Zespół, powierzając koordynowanie 

jego pracą wychowawcy klasy 

6) wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu, o którym 

mowa w pkt.4 i informuje o nim pisemnie (przez e-dziennik lub załącznik 7) 

nauczycieli i specjalistów a także w miarę potrzeb przedstawiciela poradni 

psychologiczno-pedagogicznej z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, 

7) dyrektor lub z jego upoważnienia wychowawca pisemnie informuje 

rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia o terminie posiedzenia 

zespołu (załącznik 7) 

8) wychowawca zaprasza na spotkanie zespołu także osoby, o obecność 

których wnioskowali rodzice/opiekunowie prawni/pełnoletni uczeń lub inni 

członkowie zespołu (z upoważnienia dyrektora) (załącznik 6) 

9) Zespół w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia orzeczenia dokonuje 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (załącznik 21), 

uwzględniając diagnozę, wnioski i zalecenia zawarte w orzeczeniu                          

o potrzebie kształcenia specjalnego, a na jego podstawie opracowuje 
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Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny (załącznik 20), 

ustalając, m.in. formy pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin. 

10)  Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół (załącznik 8) 

11)  Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny (IPET) określa: 

a) Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych                               

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia 

b) Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących 

zajęcia z uczniem 

c) Formy, okres oraz wymiar godzin udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 

d) Działania wspierające rodziców oraz w zależności od potrzeb zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi                      

a także placówkami i instytucjami działającymi na rzecz ucznia 

e) Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne 

niezbędne zalecane przez zespół a także działania z zakresu 

doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu realizacji tych działań 

f) Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów 

g) Rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia                 

do rodzaju niepełnosprawności ucznia 

h) Wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie                  

z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów 

12)  IPET opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie                         

o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny 

13)  Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia                   

w szczególności: 

a) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, 

predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

b) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony 

nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela; 

c) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie                     

i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia 

realizującego wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie 

liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie 

– także napotkane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia 
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realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań 

podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

 

14)  w pracach nad opracowaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia oraz indywidualnego programu edukacyjno – 

terapeutycznego, za każdym razem, uczestniczą wszyscy nauczyciele 

uczący oraz specjaliści. 

15)  za poprawność merytoryczną opracowanej  wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia oraz IPET odpowiadają osoby opracowujące 

tę ocenę.  

16)  rodzice ucznia/opiekun prawny  albo pełnoletni uczeń mają prawo 

uczestniczyć we wszystkich spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu                 

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen 

poziomu funkcjonowania ucznia (o terminie spotkania dyrektor lub                          

z upoważnienia wychowawca zawiadamia  pisemnie przez e-dziennik lub 

załącznik 7) 

17)  w przypadku nieobecności rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego 

ucznia na posiedzeniu zespołu wychowawca zapoznaje go z IPET, WOPFU 

oraz zaleceniami i decyzjami podjętymi przez zespół 

18)  o decyzjach podjętych przez zespół i ustalonych działaniach wychowawca 

niezwłocznie informuje dyrektora szkoły oraz koordynatora ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

19)  dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin. 

20)  dyrektor szkoły (lub z jego upoważnienia wychowawca klasy) niezwłocznie 

informuje na piśmie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia                                   

o zaplanowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej, okresie 

jej udzielania oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy 

będą realizowane (załącznik 9a-n). 

21)  po wyrażeniu zgody przez rodzica lub pełnoletniego ucznia, uczeń 

obejmowany jest pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole zgodnie 

z ustaleniami 

22)  w przypadku rezygnacji rodzica lub pełnoletniego ucznia z korzystania                   

z proponowanych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej składa on 

do dyrektora pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik 10) 
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23)  rodzic ucznia/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń otrzymuje kopię IPET-u 

oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

24)  dokumenty odbierane są przez rodzica/ opiekuna prawnego lub 

pełnoletniego ucznia osobiście, po pisemnym potwierdzeniu odbioru. 

25)  wychowawca prowadzi dokumentację ucznia   

26)  koordynator wprowadza ucznia do ewidencji uczniów objętych pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną (załącznik 23) 

27)  Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając 

ocenę efektywności udzielonej pomocy oraz, w miarę potrzeb, dokonuje 

modyfikacji programu. 

28)  spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak                        

niż dwa razy w roku szkolnym 

29)  spotkania zespołu, o którym mowa w punkcie 4, mogą być organizowane                

z inicjatywy każdego członka zespołu, rodziców/opiekunów 

prawnych/pełnoletniego ucznia 

30)  osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane 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 biorących udział                    

w spotkaniu 

31)  nauczyciele i specjaliści prowadzą z uczniem zajęcia, monitorują frekwencję 

oraz efektywność udzielanej pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

(ewaluacja), modyfikując działania zgodnie ze  zdiagnozowanymi potrzebami 

32)  osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania i przebieg udzielanej 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w swojej klasie jest wychowawca 

klasy 

33)  za efekty udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

odpowiedzialne są osoby udzielające tej pomocy 

34)  dokumentacja przechowywana jest w indywidualnej teczce ucznia                       

u pedagoga 

35)  wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie dokumentacji 

ucznia 

36)  sposób pracy zespołu oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej  uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                  
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9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1578). 

 

 

4. Organizowanie pomocy dla ucznia w formie 

ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 

 

1) zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia organizuje się dla uczniów, którzy 

mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na stan zdrowia nie mogą 

realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym                      

i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych 

potrzeb edukacyjnych 

2) forma ta nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz z opinią o indywidualnym nauczaniu 

3) zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane wspólnie z oddziałem klasowym oraz indywidualnie 

4) objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 

5) rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń składa wniosek do szkoły o wydanie 

dokumentów związanych z ubieganiem się w PPP o opinię w sprawie objęcia 

ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia (załącznik 13) 

6) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest szkoła, dyrektor (lub z jego 

upoważnienia wychowawca) informuje pisemnie rodziców/opiekunów 

prawnych/pełnoletniego ucznia (załącznik 4) 

7) po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia 

(załącznik 12) na objęcie ucznia taką formą pomocy dyrektor powołuje 

zespół i powierza wychowawcy koordynowanie jego pracą  

8) wychowawca ustala termin posiedzenia zespołu, informując pisemnie                 

(załącznik 7) wszystkich członków zespołu oraz rodziców/opiekunów 

prawnych/pełnoletniego ucznia 

9)  na spotkaniu zespołu przeprowadza się analizę funkcjonowania ucznia                  

w szkole ze wskazaniem zakresu (przedmioty) oraz okresu objęcia ucznia 

zindywidualizowaną ścieżką kształcenia z uwzględnieniem efektów 
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udzielonej dotychczas pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik 

15) 

10)  z posiedzenia zespołu sporządza się protokół (załącznik 8) 

11)  rodzic/opiekun prawny/pełnoletni uczeń składa w poradni psychologiczno – 

pedagogicznej wniosek (druk dostępny w poradni lub do pobrania ze strony 

internetowej placówki), dołączając do niego dokumentację określającą 

trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole (załącznik 15),                                     

w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką kształcenia 

ze względu na stan zdrowia także wpływ przebiegu choroby na 

funkcjonowanie ucznia  w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości 

udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych z oddziałem klasowym a także 

opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem o jego 

funkcjonowaniu w szkole (załącznik 14) 

12)  W przypadku, kiedy wnioskodawcą jest rodzic/opiekun prawny/pełnoletni 

uczeń pracownik poradni psychologiczno – pedagogicznej przeprowadza 

analizę funkcjonowania ucznia w szkole we współpracy z nauczycielami, 

specjalistami, rodzicami i/lub pełnoletnim uczniem oraz wydaje opinię                   

ze wskazaniem zakresu (przedmioty) oraz okresu objęcia ucznia 

zindywidualizowana ścieżką kształcenia z uwzględnieniem efektów 

udzielonej dotychczas pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

13)  po otrzymaniu od rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia opinii 

dotyczącej potrzeby objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia 

dyrektor występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o zatrudnienie 

nauczyciela lub specjalisty zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii 

14)  na wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia  (załącznik 

16) dyrektor ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych 

realizowanych indywidualnie z uczniem z uwzględnieniem zaleceń z opinii 

poradni a także dostosowuje do specjalnych potrzeb edukacyjnych                       

i możliwości psychofizycznych  ucznia warunków i metod kształcenia 

15)  Dyrektor (lub z jego upoważnienia wychowawca klasy) informuje pisemnie 

rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia o ustalonym wymiarze 

godzin zajęć indywidualnych oraz ewentualnie innych proponowanych 

formach pomocy psychologiczno– pedagogicznej (załącznik 9). 
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§ 6 

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w szkole  należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,                

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub 

placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 

stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

 3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach   

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych 

problemów dzieci i młodzieży; 

 5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy                     

w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych                     

w sytuacjach kryzysowych; 

 7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

 8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w: 

 a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych 

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn                     

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów,                  

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

 b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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2. Do zadań logopedy w  szkole należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań 

przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju 

językowego uczniów;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad                        

i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju 

mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;  

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających 

powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy                       

z rodzicami uczniów;  

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych                       

i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn nie-powodzeń edukacyjnych lub trudności                       

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

3. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:  

1) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia                       

i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

2) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu 

ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wy-borem kierunku 

kształcenia                i zawodu;  

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych                    

i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  
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4. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami                      

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami                      

w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania 

efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;  

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć         

o charakterze terapeutycznym;  

4)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających 

niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami 

uczniów;  

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych                        

i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                            

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole, na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły                        

i placówki, zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

 

§ 7 

 

 

Dokumentowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
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1. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej szkoła ma obowiązek tworzenia 

indywidualnych lub grupowych planów/programów pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, które dokumentowane mają być w dzienniku pracy 

nauczyciela, dziennikach zajęć oraz dziennikach pracy specjalistów. 

2. Dzienniki zajęć prowadzone są przez szkoły realizujące zgodnie z planem 

nauczania inne zajęcia niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika 

lekcyjnego, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,                               

w szczególności zajęć rewalidacyjnych lub zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej 

3. W dziennikach zajęć, o których mowa powyżej wpisuje się: 

1) tygodniowy plan zajęć 

2) wykaz uczniów i ich obecność na zajęciach 

3) indywidualny program zajęć z uczniem 

4) tematy przeprowadzonych zajęć 

5) ocenę postępów ucznia 

6) wnioski do dalszej pracy 

4. W przypadku ucznia zakwalifikowanego do indywidualnego nauczania szkoła 

prowadzi odpowiednio dziennik indywidualnego nauczania 

5. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem 

6. Szkoła tworzy i  gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego ucznia 

objętego pomocą psychologiczno – pedagogiczną dokumentację badań                   

i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez 

nauczyciela – pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego lub 

terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także inną 

dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

7. Na dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szkole 

składają się przede wszystkim: 

1) informacja dla rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia                  

o potrzebie objęcia ucznia pomocą (załącznik 4) 

2) informacja dla rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia                  

o przyznanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

sposobach i okresie udzielania pomocy (załącznik 9 a-n) 



28 

 

3) zgoda rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia na objęcie 

dziecka pomocą (załącznik 9 a-n) 

4) karta udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej (załącznik 22) 

5) arkusz ewaluacyjny udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

(załącznik 19) 

6) informacja nauczyciela lub specjalisty (wniosek) do dyrektora o potrzebie 

udzielenia pomocy (załącznik 4) 

7) opinie wystawiane uczniowi przez nauczycieli i specjalistów (wymagane 

przy kierowaniu ucznia na badania w poradni) 

8) dokumentacja poradni psychologiczno – pedagogicznej udostępniona 

przez rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia będąca 

podstawą podejmowania działań w szkole 

8. Na koniec roku szkolnego wychowawca składa wymaganą dokumentację               

do dyrektora szkoły. 

 

 

 

 

 

 

WZORY DOKUMENTÓW 
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Załączniki 

do Procedury Organizacji i Udzielania 

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

w LVI Liceum Ogólnokształcącym                       

im. Rotmistrza Witolda Pileckiego                           

w Warszawie 

 

Załącznik Nr 1 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

 

 
FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

w LVI LO im. Rotmistrza Witolda. Pileckiego w Warszawie 
 

 

 

Forma 

 

 

Adresat Osoby prowadzące 
Ilość  uczniów 

i czas trwania 

Zajęcia rozwijające 

uzdolnienia 

Uczniowie 

szczególnie 

uzdolnieni 

 

 

nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje 

odpowiednie dla rodzaju 

prowadzonych zajęć 

 

do 8 

45 minut* 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

uczniowie z 

zaburzeniami i 

odchyleniami 

rozwojowymi, 

w tym ze 

specyficznymi 

nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje 

odpowiednie dla rodzaju 

prowadzonych zajęć 

 

do 5 

45 minut* 
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trudnościami w 

uczeniu się 

 

Zajęcia 

logopedyczne 

uczniowie z 

deficytami 

kompetencji i 

zaburzeniami 

sprawności 

językowych 

 

 nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje 

odpowiednie dla rodzaju 

prowadzonych zajęć 

 

do 4 

45 minut* 

Zajęcia rozwijające 

kompetencje 

emocjonalno - 

społeczne 

uczniowie 

przejawiający 

trudności w 

funkcjonowaniu 

społecznym 

 

nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje 

odpowiednie dla rodzaju 

prowadzonych zajęć 

 

 do 10 (chyba, 

że zwiększenie 

liczby 

uczestników 

jest 

uzasadnione 

potrzebami 

uczniów) 

45 minut* 

 

Inne zajęcia o 

charakterze 

terapeutycznym 

uczniowie z 

zaburzeniami i 

odchyleniami 

rozwojowymi 

mający 

problemy w 

funkcjonowaniu 

w szkole oraz 

aktywnym i 

pełnym 

uczestnictwie w 

życiu szkoły 

 

nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje 

odpowiednie dla rodzaju 

prowadzonych zajęć 

 

do 10 

45 minut* 

(rewalidacja – 

60 minut) * 

Zajęcia związane z 

wyborem kierunku 

kształcenia i 

zawodu oraz 

planowaniem 

kształcenia i kariery 

zawodowej 

 

wszyscy 

uczniowie 

wymagający 

wsparcia w 

podejmowaniu 

decyzji 

edukacyjnych i 

zawodowych 

 

 

Nauczyciele, wychowawcy i 

specjaliści 

Brak zapisów 

w 

rozporządzeniu 

45 minut* 

Zindywidualizowana 

ścieżka kształcenia 

 

organizuje się 

dla uczniów, 

którzy mogą 

uczęszczać do 

szkoły, ale ze 

względu na 

stan zdrowia 

Nauczyciele, wychowawcy, 

specjaliści 

Indywidualnie 

45 minut 
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nie mogą 

realizować 

wszystkich 

zajęć 

edukacyjnych 

wspólnie z 

oddziałem 

szkolnym i 

wymagają 

dostosowania 

organizacji i 

procesu 

nauczania do 

ich specjalnych 

potrzeb 

edukacyjnych 

 

Porady, 

konsultacje, 

warsztaty i 

szkolenia dla 

rodziców 

rodzice nauczyciele 

/specjaliści/trenerzy/edukatorzy 

itp. 

Brak zapisów 

w 

rozporządzeniu 

 

 

 

 

Porady, 

konsultacje, 

warsztaty i 

szkolenia dla 

nauczycieli 

nauczyciele 

 

*dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut                          

z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest 

to uzasadnione potrzebami ucznia 
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Załącznik Nr 2 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 

 

 

 
Zgoda rodziców na  wystąpienie szkoły z wnioskiem  (diagnoza) do Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 
 

 

 

 Na podstawie §19 ust.11 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.                         

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej                  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenia MEN                  

z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniającego to rozporządzenie* /  § 20 ust.11 

Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania                           

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach** wyrażam zgodę na wystąpienie Dyrektora LVI Liceum 

Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie do Poradni 

Psychologiczno– Pedagogicznej nr 15 w Warszawie z wnioskiem o 

przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu mojego 

dziecka………………………………………………………………………………………, 

ur.…………………….w ……………..…………………………, zamieszkałego 

…………………………………………………………………………………………………

.. 

 

 
 

…………………….……………………………….. 
data i podpis rodzica 

 

 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowej 
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Załącznik Nr 3 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia …………………………. 

 

Dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego                           
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Warszawie 

 
           Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna nr 15 
          w Warszawie 

 
 

Wniosek o diagnozę i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia  
 
 

Na podstawie §19 ust.11 Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.                         
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej                  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenia MEN                      
z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniającego to rozporządzenie* /  § 20 ust.11 Rozporządzenia 
MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach** 

Dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego                       
w Warszawie zwraca się z prośbą o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie 
sposobu rozwiązania problemu ucznia: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………
.. 

(imię  i nazwisko ucznia, klasa, adres zamieszkania) 
 

 
1. Opis problemu: 

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

2. Rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możliwości 
psychofizyczne  ucznia oraz potencjał rozwojowy ucznia: 
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

3. Występujące trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole  lub szczególne 
uzdolnienia ucznia: 

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

 

4.  Działania podjęte przez nauczycieli, wychowawcę i specjalistów w celu 
poprawy funkcjonowania ucznia w szkole: 

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

 

5. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, 
okres ich udzielania oraz efekty podjętych działań i udzielanej pomocy: 

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

6. Wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia: 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
……………………………………                    ………………………………………… 
     podpis    wychowawcy   podpis dyrektora szkoły 

 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowe 
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Załącznik Nr 4 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 

Warszawa, dnia …………………………. 

 

Dyrektor 

       LVI Liceum Ogólnokształcącego                           
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

        w Warszawie 
 

 

WNIOSEK 

O OBJĘCIE UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ 

 

Wnioskodawca: ………………………………………………………………. 

Dotyczy: ucznia ………………………………………………………………., ur. ………………. 

 

Rozpoznanie…………………………………………………………………………………………

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

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

Uzasadnienie potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną z podaniem 

dotychczas podjętych działań i oceną ich skuteczności 

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

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

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

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

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

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

data                                                                                                            podpis wnioskodawcy 
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ROZPATRZENIE WNIOSKU 

 

Decyzja dyrektora: 
 
1. Wniosek rozpatrzony pozytywnie: 
       pomocą psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia  
 
…………………………………………………………………......................... 
zajmuje się Zespół w składzie: 
 

1. .……………………………… 

2. ………………………………. 

3. ……………………………… 

4. …………………………….. 

5. ……………………………… 

 

koordynator Zespołu:…………………………………………………………… 

2. Wniosek odrzucony  

Uzasadnienie: 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

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

data                                                                                                            podpis dyrektora 
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  Załącznik Nr 5 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

Warszawa, dnia…………………………………. 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW 
W SPRAWIE POTRZEBY OBJĘCIA UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ 

 
 

Sz. P.  

…………………………………………………………

… 

Szanowni Państwo, 

zgodnie z § 23 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach* / zgodnie z § 22 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 

30 kwietnia 2013r. i Rozporządzeniem z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniającego to 

rozporządzenie uprzejmie informuję, że nauczyciele dostrzegli potrzebę objęcia Państwa 

syna/córki 

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

(imię i nazwisko) 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły w formie ………………................ 

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

z uwagi na…………………………………………………………………………………………... 

Osobą koordynującą działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 

wychowawca klasy, p. ……………………………………………………………….  . 

Zachęcam do kontaktu z koordynatorem, który przekaże pełniejsze informacje w tej 

sprawie, a Państwo będą mogli podzielić się z nim własnymi obserwacjami na temat 

funkcjonowania dziecka oraz oczekiwaniami względem udzielenia mu odpowiedniego 

wsparcia. Jeśli dysponują Państwo dokumentacją dziecka, która może być ważna                         

w kontekście planowanej pomocy prosimy o jej udostępnienie, np.: zaświadczenie lekarskie 

lub opinia/orzeczenie wydane dziecku przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

Równocześnie informuję, że korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej                

w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

………………………………………………… 

podpis dyrektora 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawow 
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Załącznik Nr 6 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 

 

Warszawa, dnia …………………………. 
 

 
 
 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE ZESPOŁU 
 
 

 
Sz. P. 

 
        Barbara Tomaszewska 
               Dyrektor  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 15 
        ul. Dzieci Warszawy 42 
             02-495 Warszawa 

 
 

 
 Dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego                       
w Warszawie na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 lipca 2015 roku                        
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                     
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym  i Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. 
zmieniającego to rozporządzenie* / Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 
roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym** informuje, że dnia … o godz. …. odbędzie się 
spotkanie Zespołu  utworzonego dla ucznia kl. …naszej szkoły - ….. 
Celem spotkania jest: 

1. analiza sytuacji szkolnej ucznia, 
2. ocena skuteczności podjętych działań oraz udzielonej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
3. wypracowanie  decyzji dotyczącej ….. 

 

Proszę, w miarę możliwości,  o oddelegowanie na spotkanie przedstawiciela 

Poradni. 

 
Z poważaniem 
 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowe 
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Załącznik Nr 7 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

 

ZAWIADOMIENIE O TERMINIE POSIEDZENIA ZESPOŁU 

 

Sz. P. 

………………………………………………………………….

. 

 

Na podstawie § 6 ust. 11 Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym* / Na podstawie § 6 ust. 

11 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym** informuję, że posiedzenie zespołu utworzonego 

dla …………………………………………………………………… odbędzie się                   

w szkole, dnia ………………………….., o godz., …………………………. 

Celem spotkania jest: 

1. dokonanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 

opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz 

ustalenie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresu jej udzielania 

oraz wymiaru godzin 

2. analiza sytuacji szkolnej ucznia, 

3. dokonanie oceny efektywności pomocy udzielanej uczniowi i zaplanowanie 

form pomocy psychologiczno–pedagogicznej na rok następny 

 

Z poważaniem 

 

 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowe 
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Załącznik Nr 8 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU 

 

W dniu …………… odbyło się spotkanie zespołu ds. pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej powołanego dla ucznia .………………………………………………                

w składzie: 

1. 

2 

3. 

4. 

5. 

Powodem spotkania było 

…………………………………………………………………... 

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

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

Rodzice ucznia/opiekunowie prawni/pełnoletni uczeń – Państwo…………………… 

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

zostali powiadomieni o terminie posiedzenia pismem nr z dnia…./ wiadomość               

w e-dzienniku z dnia …………………. i byli/nie byli* obecni na posiedzeniu. 

Podczas spotkania dokonano analizy następujących dokumentów: 

 Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną 

 Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej 

 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

 Opinii nauczyciela uczącego 

 Opinii specjalisty 

 Zaświadczenia lekarskiego 

 Inne dokumenty…………………………………………………………………….. 

 

*Niepotrzebne skreślić 
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Nauczyciele wyrazili następujące stanowisko: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

..Rodzice wyrazili następujące stanowisko: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Ustalono, co następuje: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

..... 

Uwagi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Podpisy osób obecnych na spotkaniu ( z podaniem funkcji): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Protokołował …………………………………………………………. 
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 Załącznik Nr 9a 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów z nową  opinią PPP po gimnazjum) 

Warszawa, dnia ………………….... 

 
Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 

sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w roku 
szkolnym 20…/20… 

 
 
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. 
zmieniającego to rozporządzenie informuję, że zespół do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole oraz zgodnie                      
z zaleceniami zawartymi w dostarczonej przez Państwa opinii PPP, określił następujące 
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku szkolnym w 
szkole dla Państwa dziecka ………………………………………, ucznia klasy……….  LVI 
Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Dzieci 
Warszawy42.  
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1    
 

2    
 

3   
 

 

 
 
 
                            ............................................................. 
                    podpis Dyrektora 
 

Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej                 
w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach. 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9b 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów z nową opinią PPP po SP ) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

 
Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 

sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w roku 
szkolnym 20…/20… 

 
 
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach informuję, że zespół do spraw pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole 
oraz zgodnie z zaleceniami zawartymi w dostarczonej przez Państwa opinii PPP, określił 
następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku 
szkolnym w szkole dla Państwa dziecka ………………………………………, ucznia 
klasy……….  LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w 
Warszawie, ul. Dzieci Warszawy42.  
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1    
 

2    
 

3   
 

 

 
 
 
                            ............................................................. 
                    podpis Dyrektora 
 

Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej                
w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach. 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9c 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów z opinią PPP kolejnych klas po gimnazjum) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 
sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   

w roku szkolnym 20…/20… 
 

 
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenia MEN z 28 sierpnia 2017r. 
zmieniającego to rozporządzenie informuję, że zespół do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole z uwzględnieniem 
efektów dotychczas udzielonej pomocy oraz zaleceń zawartych w dostarczonej przez 
Państwa opinii PPP, określił następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej do 
realizacji w bieżącym roku szkolnym w szkole dla Państwa dziecka 
…………………………………..…, ucznia klasy ……………LVI Liceum Ogólnokształcącego 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1  
 

 
 

 
 

2    
 

 
 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej                
w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach 
 
 
* właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9d 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów z opinią PPP kolejnych klas po SP) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 
sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   

w roku szkolnym 20…/20… 
 

 
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i informuję, że zespół do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole z uwzględnieniem 
efektów dotychczas udzielonej pomocy oraz zaleceń zawartych w dostarczonej przez 
Państwa opinii PPP, określił następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej do 
realizacji w bieżącym roku szkolnym w szkole dla Państwa dziecka 
…………………………………..…, ucznia klasy ……………LVI Liceum Ogólnokształcącego 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42. 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1  
 

 
 

 
 

2    
 

 
 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej                
w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach 
 
 
* właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9e 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów z nową diagnozą, bez opinii PPP, po gimnazjum) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

 
Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 

sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w roku 
szkolnym 20…/20… 

 
 
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. 
zmieniającego to rozporządzenie informuję, że zespół do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole, określił 
następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku 
szkolnym w szkole dla Państwa dziecka ………………………………………, ucznia 
klasy……….  LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego                         
w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy42.  
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1    
 

2    
 

3   
 

 

 
 
 
                            ............................................................. 
                    podpis Dyrektora 
 

Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej               
w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach. 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9f 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów z nową diagnozą, bez opinii PPP, po SP ) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

 
Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 

sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej   w roku 
szkolnym 20…/20… 

 
 
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach informuję, że zespół do spraw pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole, 
określił następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym 
roku szkolnym                        w szkole dla Państwa dziecka 
………………………………………, ucznia klasy……….  LVI Liceum Ogólnokształcącego 
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy42.  
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1    
 

2    
 

3   
 

 

 
 
 
                            ............................................................. 
                    podpis Dyrektora 
 

Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej                 
w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach. 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9g 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   
(dla uczniów bez opinii kolejnych klas po gimnazjum) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 
sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   

w roku szkolnym 20…/20… 
 

 
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenia MEN z 28 sierpnia 2017r. 
zmieniającego to rozporządzenie informuję, że zespół do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole z uwzględnieniem 
efektów dotychczas udzielonej pomocy, określił następujące formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku szkolnym w szkole dla 
Państwa dziecka …………………………………..…, ucznia klasy ……………LVI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 
42. 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1  
 

 
 

 
 

2    
 

 
 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej                
w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach 
 
 
* właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9h 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów bez opinii PPP kolejnych klas po SP) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 
sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   

w roku szkolnym 20…/20… 
 

 
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i informuję, że zespół do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole z uwzględnieniem 
efektów dotychczas udzielonej pomocy, określił następujące formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku szkolnym w szkole dla 
Państwa dziecka …………………………………..…, ucznia klasy ……………LVI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 
42. 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1  
 

 
 

 
 

2    
 

 
 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej                
w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach 
 
 
* właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9i 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów pełnoletnich z opinią PPP po gimnazjum) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 
 

Informacja o ustalonych przez dyrektora formach, sposobach i okresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   

w roku szkolnym 20…/20… 
 
 

        Sz. P. 
 
        
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. 
zmieniającego to rozporządzenie informuję, że zespół do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania Pana/Pani w szkole                                    
z uwzględnieniem efektów dotychczas udzielonej pomocy oraz zaleceń zawartych                       
w dostarczonej opinii PPP, określił dla Pana/Pani następujące formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku szkolnym w szkole  
 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1   

 

 

 

2    

 

3  

 

 

 

 

 
 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałam się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*           
na objęcie mnie  w/w formami  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis pełnoletniego ucznia 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem w proponowanych 
zajęciach 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9j 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów pełnoletnich z opinią PPP po SP) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 
 

Informacja o ustalonych przez dyrektora formach, sposobach i okresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   

w roku szkolnym 20…/20… 
 
 

        Sz. P. 
 
        
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach informuję, że zespół do spraw pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania Pana/Pani w szkole  
z uwzględnieniem efektów dotychczas udzielonej pomocy oraz zaleceń zawartych                   
w dostarczonej opinii PPP, określił dla Pana/Pani następujące formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku szkolnym w szkole  
 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres 

1   

 

 

 

2    

 

3  

 

 

 

 

 
 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałam się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*           
na objęcie mnie  w/w formami  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis pełnoletniego ucznia 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem w proponowanych 
zajęciach 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9k 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów kolejnych klas  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego po gimnazjum) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 
sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                

w roku szkolnym 20…/20… 
  
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach oraz Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. 
zmieniającego to rozporządzenie informuję, że zespół do spraw pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole  z uwzględnieniem 
efektów dotychczas udzielonej pomocy oraz zaleceń zawartych w dostarczonym przez 
Państwa orzeczeniu PPP, określił następujące formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku szkolnym w szkole dla Państwa dziecka 
…………………….., ucznia klasy …………….  LVI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 42 
 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej     
w szkole. 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach. 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9l 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów z nowym orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego po SP) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 
sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                

w roku szkolnym 20…/20… 
  
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach informuję, że zespół do spraw pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole               
z uwzględnieniem zaleceń zawartych w dostarczonym przez Państwa orzeczeniu PPP, 
określił następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym 
roku szkolnym w szkole dla Państwa dziecka …………………….., ucznia klasy …………….  
LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Dzieci 
Warszawy 42 
 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
szkole. 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach. 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9m 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów kolejnych klas  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego po SP) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 

Informacja dla Rodziców/Opiekunów o ustalonych przez dyrektora formach, 
sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                

w roku szkolnym 20…/20… 
  
        Sz. P. 
 
             ......................................................................... 
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach informuję, że zespół do spraw pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania dziecka w szkole                 
z uwzględnieniem efektów dotychczas udzielonej pomocy oraz zaleceń zawartych                        
w dostarczonym przez Państwa orzeczeniu PPP, określił następujące formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku szkolnym w szkole dla 
Państwa dziecka …………………….., ucznia klasy …………….LVI Liceum 
Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Warszawie, ul. Dzieci Warszawy 
42 
 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres 

1  
 

  

2  
 

  

3  
 

  

 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałe(a)m się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam 
zgody* na objęcie mojego dziecka w/w formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej              
w szkole. 
 
     ................................................................................... 
      podpis Rodzica/Opiekuna 
 
Zgoda na objęcie ucznia pomocą  jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 
zajęciach. 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 9n 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

(dla uczniów pełnoletnich z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego po SP) 

 

Warszawa, dnia ………………….... 
 

Informacja o ustalonych przez dyrektora formach, sposobach i okresie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej                                   

w roku szkolnym 20…/20... 
 
 

        Sz. P. 
 
        
 
 Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach informuję, że zespół do spraw pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, po dokonaniu analizy funkcjonowania Pana/Pani w szkole      
z uwzględnieniem efektów dotychczas udzielonej pomocy oraz zaleceń zawartych                       
w dostarczonym przez Pana/Panią orzeczeniu PPP, określił dla Pana/Pani następujące 
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej do realizacji w bieżącym roku szkolnym                 
w szkole  
 
 

Lp. Forma pomocy Wymiar godzin Okres  

1   

 

 

 

2    

 

3  

 

 

 

 

 
 
     ............................................................. 
       podpis Dyrektora 
 
Potwierdzam, że zapoznałam się z informacją oraz wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*           
na objęcie mnie  w/w formami  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 
 
 
     ................................................................................... 
      podpis pełnoletniego ucznia 
 
Zgoda na objęcie  pomocą  jest równoznaczna z udziałem w proponowanych zajęciach 
 
 
*właściwe podkreślić 
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Załącznik Nr 10 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 
 

Warszawa, dnia …………………………. 
 

Dyrektor 

       LVI Liceum Ogólnokształcącego                           
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

        w Warszawie 
 

 

WNIOSEK 

rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia dotyczący rezygnacji                 

z udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole 

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej                                 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach* / § 4 Rozporządzenia MEN               

z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach                          

i placówkach oraz rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniającego to 

rozporządzenie** oświadczam, że rezygnuję z udzielania mojemu dziecku/mi*** 

………………………………………………………………………………………………., 

uczniowi/uczennicy klasy…………. pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

organizowanej przez szkołę w formie 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………… 

data i czytelny podpis  
rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia 

 

 
 
 
 
*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowej 
***w przypadku pełnoletniego ucznia 
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Załącznik Nr 11 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 

Warszawa, dnia …………………………. 
 

 
Nauczyciel/specjalista 
…………………………………………….. 
…………………………………………….. 
(imię i nazwisko, stanowisko) 
 
 

Dyrektor 

       LVI Liceum Ogólnokształcącego                           
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 

        w Warszawie 
 

WNIOSEK 

nauczyciela/specjalisty o zakończenie udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szkole 

 

Na podstawie § 20 ust. 9 Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017r.                                 

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej                                 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach* / § 19 ust. 8 Rozporządzenia 

MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach                          

i placówkach oraz rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniającego to 

rozporządzenie** oraz w oparciu o sporządzoną ocenę efektywności udzielonej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i sformułowane wnioski stwierdzające 

wyeliminowanie zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną w formie………………………………………………. 

nformuję, że zasadne jest zakończenie udzielania pomocy dla ucznia 

…………………………………………………………………………ur. ………………….  

 

Proponuję, by zajęcia zostały zakończone w dniu…………………………. . 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowej 

 

………………………………………………….. 

podpis nauczyciela/specjalisty 
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Załącznik Nr 12 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 

 

Zgoda rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia  na  wystąpienie                 
z wnioskiem do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wydanie opinii                      
w sprawie nauczania w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

 

 

 

 Na podstawie §13b ust. 3  Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                             

i placówkach* / Na podstawie §12 ust.3  Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 

2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach** wyrażam 

zgodę i zobowiązuję się do wystąpienia z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla mojego 

dziecka/mnie***……………………………………………………, ur.…………………….             

w ……………..…………………………, zamieszkałego ………………………………….. 

 

 
 
 
 

…………………….……………………………….. 
data i podpis rodzica 

 

 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowe 
*** w przypadku pełnoletniego ucznia 
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Załącznik Nr 13 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 

 

Wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia  o wydanie opinii 
w związku z ubieganiem się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej        

wydanie opinii  w sprawie zorganizowania nauczania w formie 
zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 

 

 

 

 Na podstawie §13b ust. 3  Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. 

zmieniającego Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013r.  w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach* / Na podstawie §12 ust.3  Rozporządzenia 

MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                            

i placówkach** proszę  o wydanie opinii o funkcjonowaniu ucznia w szkole w związku 

z ubieganiem się o organizację zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla mojego 

dziecka/mnie***…………………………………………………, ur.……………………                 

w……………..…………………………zamieszkałego …………………………………….. 

 

 
 
 
 

…………………….……………………………….. 
data i podpis rodzica 

 

 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowe 
*** w przypadku pełnoletniego ucznia 
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Załącznik Nr 14 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

pieczęć szkoły 

 

Opinia o sytuacji dziecka lub ucznia starającego się o zindywidualizowaną 

ścieżkę kształcenia 

 

……………………………………….. 
uczeń/uczennica  klasy…LVI Liceum Ogólnokształcącego  im. Rotmistrza Witolda Pileckiego  

w Warszawie 

 

 

1. Prosimy o określenie problemów dziecka utrudniających mu funkcjonowanie                         

w szkole. 

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

 

2. Jakie w związku z zauważonymi trudnościami były dotychczas podejmowane 

działania pomocowe przez szkołę w celu poprawy funkcjonowania ucznia,                    

w jakich formach i okresie? 

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

 

3. Jakie zauważacie Państwo efekty podejmowanych działań i udzielanej pomocy                

(co udało się osiągnąć) 

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

 

4. Jakie wynikają z tego wnioski, co należałoby zmodyfikować by poprawić 

funkcjonowanie ucznia. 

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

1. W jakim zakresie (z jakich przedmiotów) uczeń powinien być objęty 

zindywidualizowaną ścieżką kształcenia. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Data i podpis nauczyciela/specjalisty 
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Załącznik Nr 15 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 

 

………………………………                                     Warszawa, dnia …………… 

       pieczęć szkoły 

 

 

WNIOSEK 

SZKOŁY UZASADNIAJĄCY POTRZEBĘ ORGANIZACJI 

ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. 

(Dz. U. poz.1643) §13b, ust. 3* 

 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. 

(Dz. U. poz.1591 §12, ust. 3** 
 

 

 

Dotyczy ucznia: 

 

Imię i nazwisko: 

Data urodzenia: 

PESEL: 

Adres zamieszkania:  

Szkoła i klasa: uczeń/uczennica klasy … LVI Liceum Ogólnokształcącego  im. Rotmistrza 

Witolda Pileckiego w Warszawie 

 

2. Trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole. 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

4. Ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych 

wspólnie z klasą (należy wymienić konkretne zajęcia edukacyjne, w których uczeń 

nie może brać udziału z cała klasą wraz z uzasadnieniem) 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły  

 

 

Do wniosku należy dołączyć opinie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia     
z uczniem o jego funkcjonowaniu w szkole na zajęciach, w których udział ucznia                           
z cała klasą jest utrudniony – wraz z uzasadnieniem 

 

Wniosek wydaje się na prośbę rodzica/opiekuna prawnego 

 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowej 
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Załącznik Nr 16 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
 

 

Wniosek rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia o ustalenie 
wymiaru godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem 

 w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia 
 

 

 

 Na podstawie §13b ust. 8  Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. 

zmieniającego Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013r.  w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach* / Na podstawie §12 ust.8  Rozporządzenia 

MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach                            

i placówkach** proszę  o ustalenie wymiaru godzin zajęć edukacyjnych 

realizowanych indywidualnie z uczniem z uwzględnieniem opinii oraz konieczności 

realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla mojego 

dziecka/mnie***…………………………………………………, ur.……………………                 

w……………..…………………………zamieszkałego …………………………………….. 

 

 
 
 
 

…………………….……………………………….. 
data i podpis rodzica 

 

 

*podstawa prawna dla uczniów po gimnazjum 
** podstawa prawna dla uczniów po szkole podstawowe 
*** w przypadku pełnoletniego ucznia 
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Załącznik Nr 17 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 
Warszawa, dnia …………………………. 

 

 
 
Dyrektor LVI Liceum Ogólnokształcącego                           
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego 
w Warszawie 

 
            

 
 
 

Wniosek o wydanie opinii 
 
 
 
 

Proszę o wydanie opinii o funkcjonowaniu mojego dziecka 

……………………………………………………………, ucznia klasy ……….. w celu 

przedłożenia w …………………………………………………………………………………………. 

 

 
 

…………………………………………………. 
podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia 
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Załącznik Nr 18 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

ARKUSZ  DIAGNOZY INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA 
(Załącznik do Karty pomocy psychologiczno – pedagogicznej) 

 

Uczeń: …………………………………………………….. 

 

MOCNE I SŁABE STRONY  ROZWOJU UCZNIA   I JEGO OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH 

 

 

MOCNE STRONY 

 

SŁABE STRONY (trudności, zaburzenia) 

ROZWÓJ SFERY EMOCJONALNO-MOTYWACYJNEJ 

  

ROZWÓJ FIZYCZNY 

  

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

  

ROZWÓJ POZNAWCZY (szczególnie mowa i myślenie) 

  

OSIĄGNIĘCIA EDUKACYJNE (opanowanie wymagań programowych) 

  

UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE 

  

DODATKOWE INFORMACJE 

  

 

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

                                                    data i podpis nauczyciela/specjalisty/koordynatora 
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Załącznik Nr 19 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

 
ARKUSZ OCENY EFEKTYWNOŚCI 

UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 
(Załącznik do Karty pomocy psychologiczno – pedagogicznej) 

 

 

1. Czy pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była zgodnie z ustaleniami? 

TAK / NIE* 

2. Jeśli TAK, to w jakiej formie i w jakim okresie 

1. 

2. 

3.  

3. Jeśli NIE, podać które z form nie były realizowane i dlaczego 

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

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

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

4. Efekty udzielanej pomocy z podaniem wniosków 

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

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

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

5. Zalecane formy i sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej na rok szkolny………… 

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

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

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

6. Uwagi: 

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

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

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

 

*niepotrzebne skreślić                                  ……………………………………………………………. 

                                                                        data i podpis nauczyciela/specjalisty, funkcja 
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Załącznik Nr 19 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

pieczęć szkoły 

 

INDYWIDUALNY PROGRAM 

 EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. 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 w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1578). 

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

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej                            
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017r. poz. 1591). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                          
i słuchaczy w szkołach publicznych. (Dz.U. 2017r., poz.1534) 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017r., poz. 59 i 949) 
5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r., poz.1943                        

z późn.zm.) 

 

I. OGÓLNE INFORMACJE O UCZNIU 
 

1. Imię i nazwisko: 

2. Data urodzenia:  

3. Dane szkoły:  

4. Klasa:  

5. Wychowawca:  

6. Koordynator zespołu:  

7. Okres/etap edukacyjny, na który stworzono IPET: 

(dostosowanie programu zgodnie z art. 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej                  
z dnia  9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania                   
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                      
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i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych i integracyjnych (Dz. U.  z 2017r., poz. 1578). 
 

8. Numer orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego:  

9. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia:  

10. Realizowane programy: 

 Uczeń realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego przewidzianą                    w ….. 

 W pracy wychowawczej z uczniem realizuje się….. 

 

 

1. Zalecenia zawarte w orzeczeniu: 

 

 

 

 

 

2. Wynik wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia 

 

Mocne strony ucznia Trudności ucznia 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH                               

DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ 

MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA  Z UWZGLĘDNIENIEM METOD                   

I FORM PRACY Z UCZNIEM 

 



69 

 

 

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych:  

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot 

Zakres dostosowań dotyczący 

treści nauczania oraz sposobu 

oceniania 

Zakres dostosowań dotyczący form 

i metod pracy 

j. polski   

J. angielski   

II j. obcy    

historia   

matematyka   

chemia   

fizyka   

geografia   

biologia    

informatyka   

Wychowanie 

fizyczne 

  

Religia/etyka   
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III. ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI  I SPECJALISTÓW PROWADZĄCYCH 

ZAJĘCIA Z UCZNIEM 

 

 

Zakres zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów. 

Rodzaj działań: 

 

 

 

 

 

 

IV. FORMY I OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY PSYCHOLOGICZNO –        
PEDAGOGICZNEJ ORAZ WYMIAR GODZIN I SPOSOBY REALIZACJI 
POSZCZEGÓLNYCH FORM POMOCY 

 

  

Formy pomocy udzielanej 

uczniowi 

 

 

wymiar pomocy 

(tygodniowo) 

 

SPOSOBY 

 

OKRES 

UDZIELANIA 

POMOCY 

 

 

 

 

 

 

 

c 

 

 

   

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA ORAZ ZAKRES  WSPÓŁDZIAŁANIA 

PORADNIAMI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNYMI, W TYM Z PORADNIAMI 



71 

 

SPECJALISTYCZNYMI, PLACÓWKAMI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, 

ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI, INNYMI INSTYTUACJAMI ORAZ 

PODMIOTAMI DZIAŁAJĄCYMI NA RZECZ RODZINY, DZIECI I MŁODZIEŻY  

 

 

Instytucja 

 

Rodzaj pomocy i zakres współpracy 

 

  

  

  

 

VI. ZAJĘCIA REWALIDACYJNE ORAZ ZAJĘCIA ZWIĄZANE Z WYBOREM KIERUNKU 

KSZTAŁCENIA I ZAWODU REALIZOWANE W RAMACH POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

Działania 

 

Sposoby ich realizacji 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VII. ZAKRES WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI UCZNIA  

 

Zakres współpracy z rodzicami 

 

Zalecenia do pracy w domu 
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VIII. RODZAJ I SPOSÓB DOSTOSOWNAIA WARUNKÓW ORGANIZACJI 
KSZTAŁCENIA  

           

IX.  ZAJĘCIA EDUKACYJNE REALIZOWANE INDYWIDUALNIE Z UCZNIEM LUB                    
W GRUPIE LICZĄCEJ DO 5 OSÓB 

           Nie dotyczy 

  X.     UWAGI: 

 

1. Zespołu: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Rodziców dziecka: 

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

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

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

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

 

IX. EWALUACJA REALIZACJI IPET - OCENA EFEKTYWNOŚCI UDZIELANEJ POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

 

semestr I 

efekty 

 

 

semestr II 

efekty 

 

Ocena, wnioski oraz proponowane modyfikacje 

IPET w formie załącznika 

 

Ocena, wnioski oraz proponowane 

modyfikacje IPET w formie załącznika 
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Opracowano dnia:  

 

 

Podpisy 

członków 

Zespołu 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

…………………………. 

 

 

 

………………………………. 

 

……………………………….. 

 

……………………………… 

 

………………………………. 

 

 

 

Podpis Rodzica/ 

Opiekuna 

 

 

 

 

 

Podpis 

Dyrektora 

 

 

 

 

 

 

Akceptacja Rodziców: 

 

Niniejszy program (właściwe podkreślić): 

 Akceptuję w całości 
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 Akceptuję częściowo, mam zastrzeżenia do…………………………………………… 

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

 Nie akceptuję 

 

 

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

                                                               podpis Rodzica 
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Załącznik Nr 21 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie 

   

 INSTRUKCJA UŁATWIAJĄCA TWORZENIE WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA. 

 

1. Wzór wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU), który macie Państwo przed sobą jest zgodny z wytycznymi 

Rozporządzenia MEN  z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                                     

i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 

integracyjnych. 

2. Omawiany arkusz WOPFU jest dokumentem przyjaznym dla wypełniających go – charakteryzuje się jasnością, przejrzystością, małą 

czasochłonnością i łatwością tworzenia i modyfikacji. 

3. WOPFU tworzymy lub modyfikujemy dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przynajmniej 2 razy                  

w roku. 

3a. WOPFU tworzymy na cykl edukacyjny tzn. klasy I-III, IV-VI, VII-VIII i etap szkoły ponadpodstawowej.  

4. WOFU każdorazowo wypełnia Zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z danym uczniem. 

5. Arkusz WOPFU jest przeznaczony a cykl klas: I-III, IV-VI, VII-VIII i etap szkoły ponadpodstawowej. 

UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

1. WOPFU nie jest oceną wielu specjalistów, ale oceną Zespołu dotyczącą stopnia funkcjonowania sfer warunkujących dalsze uczenie się, 

terapię i rozwój. Wskazuje mocne strony i trudności dziecka oraz kierunki pracy z uczniem czyli zintegrowane działania nauczycieli, 

wychowawców i specjalistów. 

2. Dokonując oceny poszczególnych umiejętności, odpowiedzi formułujemy krótko i wpisujemy w poszczególne kratki. Wyniki możemy 

formułować samodzielnie lub wybierać z dołączonej pod próbą kafeterii. Wpisujemy dowolną ilość pasujących odpowiedzi np. bardzo dobrze, 

tylko proste. 
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3. Gdy próba wypada zdecydowanie dobrze, oceniamy ją jako mocną stronę. Wynik warto zaznaczyć innym kolorem np. czerwonym. Gdy 

próba wypada zdecydowanie niekorzystnie, oceniamy ją jako trudności ucznia. Podobnie, jak poprzednio, wynik warto zaznaczyć innym 

kolorem np. zielonym. Takie zaznaczenie ocen szybko i przejrzyście pokazuje mocne strony i trudności ucznia, co ułatwia dalsze tworzenie 

WOFU i jasno określa efektywność świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

4. MOCNE STRONY UCZNIA, PREDYSPOZYCJE – wpisujemy mocne strony ucznia – na czerwono zaznaczone wyniki prób. Predyspozycje to 

wyniki naszych obserwacji i analiza mocnych stron ucznia np. muzyczne, plastyczne, matematyczne. Dane te stanowią elementy, na których 

możemy bazować projektując proces edukacyjno-wspomagający. 

5. ZAINTERESOWANIA – nauczycielowi, wychowawcy lub specjaliście, który dobrze zna swego podopiecznego, zagadnienie to nie powinno 

nastręczać większych trudności. Z reguły dobrze wiemy czym interesuje się nasz uczeń. Wiedza o zainteresowaniach ucznia stanowi ważny 

element w planowaniu pracy edukacyjno-rewalidacyjnej. 

6. POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE – to trudności ucznia (zaznaczone zielonym kolorem) sformułowane w postaci celów, które 

chcemy osiągnąć w procesie edukacyjno-rewalidacyjnym np. trudnością jest popełnianie licznych błędów w trakcie pisania – potrzeba 

edukacyjna powinna brzmieć – kształcenie umiejętności bezbłędnego pisania. Potrzeby rozwojowe i edukacyjne są zarazem zintegrowanymi 

działaniami wszystkich nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem – jednym z najważniejszych elementów 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.  

7. ZAKRES I CHARAKTER WSPARCIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW – to zaplanowanie form wsparcia z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych (pkt 6) czyli trudności ucznia i zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców i specjalistów. Ustalając te 

działania określamy, jakie formy wsparcia najefektywniej wyrównają daną trudność, np. trudnością jest popełnianie licznych błędów w trakcie 

pisania – potrzeba edukacyjna powinna brzmieć – kształcenie umiejętności bezbłędnego pisania, a zakres i charakter wsparcia – zajęcia terapii 

pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia umiejętności bezbłędnego pisania. 

8. PRZYCZYNY NIEPOWODZEN/BARIERY – wymieniamy przyczyny problemów ucznia, odpowiadamy na pytanie: dlaczego uczeń ma 

trudności i niepowodzenia np. źle rozwiązuje zadania, popełnia błędy, bo cechuje go brak skupienia uwagi, nie opanował materiału 

wynikającego z podstawy programowej, bo długo chorował, nie kończy pracy, bo ma wolne tempo pracy (podkreślone to właśnie przyczyny 

niepowodzeń). 

9. TRUDNOŚCI WE WŁĄCZANIU UCZNIA DO ZAJĘĆ W KLASIE – wpisujemy je w wypadku realizacji wybranych zajęć edukacyjnych 

indywidualnie lub w grupie do 5 osób. Postępujemy podobnie, jak w przypadku pkt 8. Wymieniamy przyczyny, które utrudniają uczniowi 

wspólną z klasą, grupą realizację zajęć np. fiksacje, agresja, brak koncentracji uwagi, mutyzm itd. 
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Pieczęć szkoły 

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU  FUNKCJONWANIA UCZNIA 
 
 

Imię i nazwisko: ..................................................................................................................  Data urodzenia 

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

Data założenia dokumentu: ........................................... 

 

OBSEROWANY OBSZAR 
KLASA KLASA 

DATA DATA DATA DATA 

SFERA MOTORYCZNA 

Przemieszcza się 

(samodzielnie, z asekuracją, 

z pomocą, przy sprzęcie, na 

wózku, niesamodzielnie, 

inne). 

    

Postawa ciała – gdy stoi, 

siedzi 

(prawidłowa, garbi się, 

podpiera głowę, przechyla się 

w jedną stronę, inna 

nieprawidłowa). 
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Samoobsługa – 

przebieranie, jedzenie, 

toaleta; 

(samodzielnie, wymaga 

pomocy, niesamodzielnie, 

inne). 

    

Nauka nowych aktywności 

(łatwo, z trudnościami, 

wymaga wielokrotnego 

powtarzania i demonstracji, 

inne). 

    

Koordynacja ruchów 

(prawidłowa, ruchy 

niezgrabne, często potyka 

się, przewraca) 

    

Równowaga 

(dobra, niepewność 

grawitacyjna, słaba, inne) 

    

Manipulacja – wycina, lepi, 

rysuje 

(dobra, unika, ma trudności, 

nie potrafi) 

    

Schemat ciała i stronność     
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(rozróżnia, ma trudności, nie 

rozróżnia, inne) 

Aktywność 

(prawidłowa, nadruchliwość, 

wycofanie, inne) 

    

Wrażliwość na bodźce 

zmysłowe – czuciowe, 

słuchowe, wzrokowe, 

węchowe 

(norma, niska, wysoka, inne) 

    

Autostymulacje, stereotypie 

ruchowe, tiki, manieryzmy 

ruchowe, natręctwa 

ruchowe, współruchy – 

jakie? (występują, czasem 

występują, nie występują, 

inne) 

    

Męczliwość 

(występuje, czasem 

występuje, nie występuje, 

inne) 

    

SFERA POZNAWCZA I KOMUNIKACJA 

Koncentracja uwagi 

(bardzo dobra, dobra, 
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trudności, duże trudności, 

wybiórcza, wymaga wsparcia, 

inne)  

Selekcja informacji 

ważnych z punktu widzenia 

omawianego tematu 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

wybiórcza, wymaga wsparcia, 

inne) 

    

Wyszukiwanie informacji              

w materiale wzrokowym 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wybiórcza, wymaga wsparcia, 

inne) 

    

Pamięć mechaniczna 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

inne) 

    

Pamięć logiczna 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

inne) 
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Myślenie logiczne 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Myślenie abstrakcyjne 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Sumienność 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Wytrwałość 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Aktywność na zajęciach 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Samodzielność                              

w wykonywaniu zadań 

(bardzo dobra, dobra, 
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trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

Rozumienie poleceń                      

i wypowiedzi 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Posługiwanie się mową 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Mowa ucznia jest 

rozumiana 

(bardzo dobrze, dobrze, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Wada wymowy 

(tak, nie) 

    

Wypowiadanie się 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga pomocy, zdaniami 

rozwiniętymi, prostymi 

zdaniami, pojedynczymi 
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słowami, inne) 

Technika czytania 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Czytanie ze zrozumieniem 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga wsparcia, inne) 

    

Pismo 

(czytelne, nieczytelne) 

    

Pisanie 

(bezbłędne, popełnia 

nieliczne błędy, popełnia 

liczne błędy, inne) 

    

Przepisywanie 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga pomocy, inne) 

    

Pisanie ze słuchu 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 
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wymaga pomocy, inne) 

Tworzenie wypowiedzi 

pisemnych 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga pomocy, inne) 

    

Zasób słownictwa 

(bardzo dobry, dobry, 

niewielki, wymaga wsparcia, 

inne) 

    

Wykonywanie działań 

matematycznych 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga pomocy, nie 

wykonuje ..., inne) 

    

Rozwiązywanie zadań 

tekstowych 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga pomocy, nie 

wykonuje ..., proste, złożone, 

inne) 

    

Posługiwanie się     
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algorytmami 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga pomocy, nie 

wykonuje, inne) 

Stosowanie wiedzy                   

w praktyce 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga pomocy, nie stosuje, 

inne) 

    

Orientacja w przestrzeni 

(bardzo dobre, dobre, 

trudności, duże trudności, 

wymaga pomocy, inne) 

    

Orientacja w czasie 

(bardzo dobra, dobra, 

trudności, duże trudności, 

wymaga pomocy, inne) 

    

Problemy z nauką 

konkretnych przedmiotów. 

Jakich? 

    

EMOCJE I SFERA SPOŁECZNA 
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Prawidłowe rozpoznawanie 

i nazywanie swoich emocji 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, wymaga pomocy, inne) 

    

Prawidłowe rozpoznawanie 

i nazywanie emocji innych 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, wymaga pomocy, inne) 

    

Prawidłowe rozpoznawanie 

i rozumienie sytuacji 

społecznych 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, wymaga pomocy, inne) 

    

Reagowanie emocjami 

adekwatnymi do sytuacji 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, wymaga pomocy, inne) 

    



87 

 

Wczuwanie się w sytuację 

innych osób 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, wymaga pomocy, inne) 

    

Prawidłowe nawiązywanie 

kontaktów z rówieśnikami 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, wymaga pomocy, inne) 

    

Prawidłowa współpraca              

w grupie 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, wymaga pomocy, inne) 

    

Przestrzeganie 

obowiązujących norm 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, wymaga pomocy, inne) 

    

Utrzymywanie porządku                

w miejscu pracy 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 
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nie, wymaga pomocy, inne) 

Prawidłowa adaptacja się 

do zmian – zmiana czasu, 

miejsca, okoliczności 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, wymaga pomocy, inne) 

    

Łatwe uleganie wpływom 

innych 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, inne) 

    

Zaangażowanie w życie 

klasy, szkoły 

(zdecydowanie tak, raczej 

tak, raczej nie, zdecydowanie 

nie, inne) 

    

Przejawianie zachowań 

agresywnych 

(bije, szarpie, izoluje, 

przezywa, kopie, używa 

wulgaryzmów, często, 

niekiedy, rzadko, nie 

przejawia, inne) 
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Przejawianie zachowań 

ryzykownych 

(pali, pije, kradnie, wagaruje, 

ucieka z domu, zażywa 

substancje psychoaktywne, 

inne) 
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PODSUMOWANIE WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

MOCNE STRONY UCZNIA, PREDYSPOZYCJE 

KLASA... -  KLASA... - 

 

ZAINTERESOWANIA 

KLASA... -  KLASA... - 

POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE 

KLASA... –  

 

 

 

 

KLASA... - 
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ZAKRES I CHARAKTER WSPARCIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW 

KLASA... -  KLASA... - 

PRZYCZYNY NIEPOWODZEŃ/BARIERY 

KLASA... -  KLASA... - 

TRUDNOŚCI WE WŁĄCZANIU UCZNIA DO ZAJĘĆ W KLASIE 

(w wypadku realizacji wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w grupie do 5 osób) 

KLASA... -  KLASA... - 
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Podpis rodziców/opiekunów Podpis rodziców/opiekunów Podpis rodziców/opiekunów 

 

Podpis rodziców/opiekunów 

 

 

 

PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU 
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KLASA ............ 

 

DATA ............ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

KLASA ............ 

 

DATA ............ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

KLASA ............ 

 

DATA ............ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

KLASA ............ 

 

DATA ............ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

......................................... 
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Załącznik Nr 22 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA  

Jan Kowalski, ur. 24.03.2002, KLASA 1A 

Data założenia karty: 01.09.2020 

 

I Rozpoznanie  indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego 

funkcjonowanie w przedszkolu/szkole m.in. 

1) zaburzenia   zachowania lub emocji 

2) szczególne uzdolnienia   

3) specyficzne  trudności w uczeniu się;( ryzyko dysleksji rozwojowej , dysleksja rozwojowa ) 

4) deficyty kompetencji i zaburzenia  sprawności językowej;( wada wymowy )  

5)  choroba  przewlekła 

6)  sytuacjach  kryzysowa lub traumatyczna 

7)  niepowodzenia  edukacyjne ( z jakiego przedmiotu )  

8)  zaniedbania środowiskowe  związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego                     

i kontaktami środowiskowymi 

9) trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane                         

z wcześniejszym kształceniem za granicą 

10) inne ………………………………………………………………………….. 
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 Na podstawie:  

  Własnego rozpoznania : 

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

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

 analizy opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr ……………………………..z dnia ……………………………………… 

 innej 

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

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

 

II  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna została zainicjowana przez : 

1) ucznia ; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 

4) nauczyciela, wychowawcy  grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiskowej  nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej ; 

6) poradni  psychologiczno-pedagogicznej;   

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; 
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10) pracownika  socjalnego;  

11) asystenta rodziny; 

12) kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej ,  innej   instytucji  lub podmiotu   działającego   na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;  

 

III Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

 

 

Forma pomocy 

 

Liczba godzin  

w tygodniu 

 

Imię i nazwisko n-la 

prowadzącego ) 

 

Uwagi : 

Jeżeli uczeń nie skorzystał z 

zajęć – wyjaśnienie powodów 

Rekomendacja na kolejny 

rok szkolny 

-czy uczeń powinien w 

kolejnym roku szkolnym 

korzystać z zajęć –TAK/NIE 

klasa terapeutyczna    

 

 

 

zajęcia rozwijające 

uzdolnienia 

   

 

 

 



98 

 

zajęcia rozwijające 

umiejętności uczenia się 

    

zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

    

zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

    

zajęcia logopedyczne   

 

 

  

zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno- 

-społeczne 

    

inne zajęcia                   o 

charakterze terapeutycznym 

……………….. 

    

zajęcia  związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu 

    

zindywidualizowana ścieżka 

kształcenia 
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porady/konsultacje  

 

 

   

warsztaty   

 

 

   

 

IV Dostosowania w trakcie bieżącej pracy ,  w tym zintegrowane działania n-li i specjalistów: 

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

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

 

V Współpraca przy organizacji i udzielaniu pomocy z: ( proszę podać zakres ) 

1) rodzicami ucznia;……………………………………………( np .konsultacje /porady/spotkania Zespołu Pomocy Psych.-Ped. )  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi…………………….,(np. konsultacje, omawianie 

opinii , superwizje, udział w spotkaniach Grup Wsparcia w PP-P , wspólne Zespoły Pomocy Psych.-Ped, udział Ucznia lub Jego 

Rodziców w zajęciach organizowanych w PP-P  )  
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3) placówkami doskonalenia nauczycieli;…………………………( np. udział w formach doskonalenia zawodowego, udział w sieciach 

współpracy )  

4) innymi przedszkolami, szkołami  i placówkami;……………………( np. wymiana informacji , udział w zajęciach otwartych , udział 

w Zespołach Interdyscyplinarnych )  

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                                               

i młodzieży………………………………………………( np. współpraca z MOPR , Sądem Rodzinny , kuratorami , udział ucznia                     

w zajęciach organizowanych przez Fundację i Stowarzyszenia )  

 

VI  Ocena efektywności podjętych działań : 

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

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

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

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

VII  Wnioski  do dalszej pracy : 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Załącznik Nr 23 
do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   

w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

REJESTR UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH OPINIĘ LUB ORZECZENIE PPP 

 W ROKU SZKOLNYM 20../20.. 

prowadzony przez szkolnego koordynatora do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

STAN NA:       2020r. 

KLASA 1A 

 

 

Lp. 

 

Nazwisko           

i imię 

 

Klasa 

 
Opinia 

psychologiczna 
nr/data wydania/data wpłynięcia 

 

Diagnoza 

Zalecane przez PPP 

formy pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

Zgoda 

rodzica/opiek

una/pełno-

letniego 

ucznia 

 

Uwagi 

1    
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Załącznik Nr 24 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

 

REJESTR UCZNIÓW KLASY ………… 
OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ 

W ROKU SZKOLNYM 20../20.. 
prowadzony przez wychowawcę – koordynatora 

 

 

Lp 

 

Imię i nazwisko 

ucznia 

 

Wnioskodaw

ca/Podstawa 

udzielania 

pomocy 

 
 

Zgoda rodziców/ 
opiekunów prawnych 
/pełnoletniego ucznia 

 

Forma pomocy 

 

Okres udzielania 

pomocy, wymiar 

godzin 

 

Osoba 

udzielająca 

pomocy 

 

Uwagi 

   tak nie     

1         

2         

3         

4         

5         
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Załącznik Nr 25 

do Procedury Organizacji i Udzielania Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej   
w LVI LO im. Rotmistrza W. Pileckiego w Warszawie   

 

ARKUSZ DIAGNOZUJĄCY PROBLEMY EDUKACYJNE, WYCHOWAWCZE, ZDROWOTNE  I SOCJALNE 

 

KLASA ………………….. 

ROK SZKOLNY 20…/20… 

Lp  

IMIĘ I NAZWISKO 

UCZNIA 

 

PROBLEMY 

EDUKACYJNE 

 

PROBLEMY 

WYCHOWAWCZE 

 

PROBLEMY 

ZDROWOTNE,  

w tym emocjonalne 

 

PROBLEMY 

RODZINNE, 

ŚRODOWISKOWE 

 

POMOC 

SOCJALNA 

 

INNE 

1        

2        

3        

4        

5        

 

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

                                                                                                                                                        data i podpis wychowawcy 


