
 
 
 

ZASADY UDZIELANIA 
POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNEJ 

W ZESPOLE SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE 
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1. Szkoła zapewnia uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-
pedagogiczną.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniom polega na 
rozpoznawaniui zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia oraz rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w 
szczególności: 

1) z niepełnosprawności,  

2) z niedostosowania społecznego,  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  

4) ze szczególnych uzdolnień,  

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

6) z zaburzeń komunikacji językowej,  

7) z choroby przewlekłej, 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

9) z niepowodzeń edukacyjnych,  

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

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

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów 
i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.  

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.  

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

6. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 
wychowawcy oraz pedagog szkolny. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogicznajest organizowana i udzielana we współpracy 
z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.  

8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole może być udzielona na wniosek: ucznia, 
rodziców uczniów, dyrektora szkoły, nauczyciela, wychowawcy, poradni psychologiczno- 
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, pielęgniarki szkolnej, pracownika 
socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sadowego.  

9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 
z uczniem w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  
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3) indywidualnego nauczania, 

4) porad, konsultacji i warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  

10. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe oraz możliwości 
psychofizyczne wymaga objęcia pomocą pedagogiczno-pedagogiczną, odpowiednio 
nauczyciel lub pedagog niezwłocznie udzielają tej pomocy i informują o tym 
wychowawcę klasy. 

11. Wychowawca klasy, dyrektor szkoły, pedagog szkolny informuje innych nauczycieli lub 
specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno- pedagogiczną w trakcie 
ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

12. Objęcie niepełnoletniego ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami 
rozwijającymi uzdolnienia oraz innymi specjalistycznymi wymaga zgody rodziców, 
a w przypadku uczniów pełnoletnich ich pisemnej zgody na udział w zajęciach. 

13. Decyzję o udzieleniu proponowanej formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
podejmuje dyrektor szkoły, z uwzględnieniem możliwości kadrowych, 
organizacyjnychi finansowych szkoły.  

14. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają 
trudnościw nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających 
z podstawy programowej kształcenia ogólnego. Liczba dzieci na zajęciach nie może 
przekroczyć 8.  

15. Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się uczniom, których stan zdrowia 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Indywidualnym 
nauczaniemI wychowaniem mogą być objęte dzieci, w stosunku do których poradnia 
psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wydała orzeczenie o 
potrzebie indywidualnego nauczania.  

16. Decyzję o indywidualnym nauczaniu wydaje dyrektor szkoły na podstawie orzeczenia 
poradni i wniosku rodziców. Indywidualne nauczanie organizuje się w sposób 
zapewniający realizację wskazań wynikających z orzeczenia. Nauczanie indywidualne 
organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu. Dyrektor szkoły 
w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, ustala: zakres, miejsce i czas 
prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania. W indywidualnym nauczaniu realizuje się 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania szkoły , 
dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia. Dyrektor szkoły na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 
nauczania, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania 
objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi, stosownie do możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia 
indywidualnego nauczania. Wniosek składa się w formie pisemnej, musi zawierać 
uzasadnienie. Dzieciom objętym nauczaniem indywidualnym, których stan zdrowia 
znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i 
zapewnienia im pełnego rozwoju, dyrektor w miarę posiadanych możliwości, z 
uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia 
organizuje różne formy uczestnictwa dziecka życiu szkoły. Dyrektor w szczególności 
umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 
uroczystościach i imprezach szkolnych.  
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17. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno - wyrównawczych trwa 
45 minut.  

18. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia 
specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje 
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

19. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa 
do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź 
wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.  

20. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy, pedagog 
szkolny. 

21. Odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania lub opinie poradni, przy planowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach. 

22. Nauczyciele, wychowawcy i pedagog udzielający uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami.  


