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PROCEDURY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ 

POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

Każdy uczeń  ma prawo być objętym działaniami psychologicznymi i pedagogicznymi, 

mającymi na celu rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

Korzystanie z tej pomocy jest  dobrowolne i nieodpłatne. 

Objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną mogą być uczniowie: 

 z niepełnosprawnością, 

 zagrożeni niedostosowaniem lub niedostosowani społecznie, 

 szczególnie uzdolnieni, 

 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

 z zaburzeniami zachowania lub emocji, 

 z choroba przewlekłą, 

 w sytuacji kryzysowej lub taraumatycznej, 

 zmagający się z niepowodzeniami edukacyjnymi, 

 zaniedbani środowiskowo, 

 z trudnościami adaptacyjnymi /m.in. obcokrajowcy/. 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie opinii wydanej przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

1. Rodzice/opiekunowie składają opinię ppp wraz z wnioskiem (załącznik nr 1 do pobrania 

na stronie szkoły) w sekretariacie szkoły. 

2. Dyrektor placówki w ciągu dwóch tygodni kwalifikuje dziecko na odpowiednie zajęcia. 

3. Wychowawca klasy przekazuje w formie pisemnej informację o przyznanych zajęciach 

rodzicom/opiekunom dziecka. 

4. Zestawienie zajęć wraz z terminami zostaje rozesłane do rodziców/opiekunów drogą 

elektroniczną (dziennik Librus). 

5. Jeżeli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody na objęcie ich dziecka pomocą pp na 

terenie szkoły, składają pisemną rezygnację (załącznik nr 2 do pobrania na stronie 

szkoły) w sekretariacie szkoły. W przypadku zmiany decyzji muszą ponownie złożyć 

wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka pomocą pp. 

6. Na prośbę nauczyciela, wychowawcy lub rodzica uczeń, który nie posiada opinii pp, może 

być objęty zajęciami wyrównawczymi z danego przedmiotu. 
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7. Dyrektor placówki w ciągu dwóch tygodni kwalifikuje dziecko na odpowiednie zajęcia, 

a wychowawca klasy przekazuje w formie pisemnej informację o przyznanych zajęciach 

rodzicom/opiekunom dziecka. 

8. Na prośbę nauczyciela, wychowawcy lub rodzica/ opiekuna uczeń, który nie posiada 

opinii pp,  może być również objęty  doraźnymi zajęciami wyrównawczymi z danego 

przedmiotu. Pisemna informacja o zajęciach doraźnych zostaje przekazana przez 

wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu drogą elektroniczną (dziennik elektroniczny 

Librus) rodzicom/ opiekunom. Również tą drogą rodzic/ opiekun ucznia może 

wystosować prośbę o udział dziecka w doraźnych zajęciach wyrównawczych. 

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie orzeczenia wydanego 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

1. Rodzice/opiekunowie składają orzeczenie ppp w sekretariacie szkoły. 

2. Dyrektor placówki powołuje zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, który 

koordynuje wychowawca klasy, do której należy dziecko. 

3. W ciągu 30 dni od otrzymania orzeczenia szkoła sporządza wielospecjalistyczną ocenę 

oraz IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) na dany etap edukacyjny. 

4. Co najmniej dwa razy w ciągu roku odbywa się spotkanie zespołu, o którym zostaje 

powiadomiony rodzic/opiekun. 

Procedura udzielania zgody na IP (Indywidualny Program Nauki) lub IT (Indywidualny 

Tok Nauki) 

1. Rodzice/ opiekunowie składają wniosek do wychowawcy klasy (załącznik nr 3 do 

pobrania na stronie szkoły). 

2. Wychowawca klasy przekazuje wniosek wraz z opinią o uczniu do dyrektora szkoły. 

3. Dyrektor zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz Rady Pedagogicznej, 

następnie wyraża zgodę lub odmawia. 

Procedura organizacji indywidualnego nauczania, zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia 

1. Rodzice/opiekunowie składają opinię ppp wraz z wnioskiem (załącznik nr 4 – nauczanie 

indywidualne, załącznik nr 5 – zindywidualizowana ścieżka kształcenia) do pobrania na 

stronie szkoły) w sekretariacie szkoły. 

2. Dyrektor placówki uzgadnia z organem prowadzącym liczbę godzin przewidzianą dla 

ucznia i przydziela odpowiednie zajęcia. 

3. Wychowawca klasy przekazuje w formie pisemnej informację o przyznanych zajęciach 

rodzicom/opiekunom dziecka. 


