
Procedury udzielania pomocy psychologiczno =

pedagogicznej w Zespole Szkół Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim

Na podstawie:

Ustawa o systemie oświaty ( Dz.U. z 1991 poz.95)
Prawa Oświatowego ( Dz. U. z 2017r.poz.59 i 949)
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 z póź zm.)

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

rozpoznawaniu 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. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i

nieodpłatne.

3. Pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole obejmujemy w szczególności

uczniów:

a) niepełnosprawnych,

b) niedostosowanych społecznie,

c) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

d) z zaburzeniami zachowania i emocji,

e) szczególnie uzdolnionych,

f) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu,

g) z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych,

h) przewlekle chorych,

i) w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych,

j) z niepowodzeniami edukacyjnymi.

4. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej

pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a

także w formie:

a) klas terapeutycznych,

b) zajęć rozwijających uzdolnienia,

c) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się,

d) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

e) zajęć specjalistycznych : rozwijających kompetencje społeczne lub innych o

charakterze terapeutycznym,



f) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

g) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

h) porad i konsultacji,

i) warsztatów.

5. W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

6. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana przez dyrektora i

udzielana we współpracy z :

a) rodzicami ucznia,

b) Poradnią psychologiczno = Pedagogiczną w Tomaszowie Lubelskim i

innymi poradniami specjalistycznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) innymi szkołami i placówkami,

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

a) ucznia,

b) rodziców ucznia,

c) dyrektora szkoły,

d) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty,

e) pielęgniarki szkolnej,

f) poradni,

g) asystenta edukacji romskiej,

h) pracownika socjalnego,

i) kuratora sądowego,

j) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.


