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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 
ze zmianami) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r., poz. 532ze zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. z 2015r.,  poz. 1113 ze zmianami) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. z 2014r., poz. 1170 ze zm.) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cel procedury: 

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 65 
w Katowicach. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym  
do przedszkola, ich rodzinom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną 
na zasadach określonych w rozporządzeniu.  

Zakres procedury 

Procedura swym zakresem obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych  
w przedszkolu 

 

 

I.  ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ. 

                                                            § 1. 

 
1. Przedszkole Miejskie Przedszkole  Nr 65 w  Katowicach, zwane dalej 

„przedszkolem” udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankowi przedszkola 

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych wychowanka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych 
możliwości psychofizycznych, 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 chorób przewlekłych, 
8) z w sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 
9) z niepowodzeń edukacyjnych, 
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka 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 związanych z wcześniejszym kształceniem za 
granicą. 
 

 



II. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU 

DOTYCZY  

                                                              § 2. 
1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dotyczy dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom 

wychowanków  i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli  

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu  

ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci. 

3. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają nauczyciele pracujący z dzieckiem 

oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: psycholog, logopeda, nauczyciel 

gimnastyki korekcyjnej. 

 

III.  ZASADY I FORMY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ 

                                                                   § 3. 

 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu  

jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy 

z rodzicami wychowanków, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, placówką 

doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) rodziców/prawnych opiekunów wychowanka, 
2) dyrektora przedszkola, 
3) nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 
4) poradni, 
5) asystenta edukacji romskiej 
6) pomocy nauczyciela, 
7) pracownika socjalnego, 
8) asystenta rodziny, 
9) kuratora sądowego. 

4. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie 
bieżącej pracy z wychowankiem oraz w formie: 

 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia - organizowane są dla wychowanków szczególnie 

uzdolnionych, prowadzone są przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 8 wychowanków, 

2) zajęć specjalistycznych: 
a) korekcyjno-kompensacyjnych - organizowane są dla wychowanków z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 5 wychowanków, 

b)  logopedycznych - organizowane są dla wychowanków z zaburzeniami mowy, które 
powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 4 wychowanków, 



c) innych zajęć o charakterze terapeutycznym - organizowane są dla wychowanków  
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 10 wychowanków, 

d) gimnastyki korekcyjnej – organizowana jest dla dzieci z wadami postawy, na 
postawie skierowania ze wskazaniem wady postawy od lekarza ortopedy lub lekarza 
rodzinnego/pediatry; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 
wychowanków, 

3) porad i konsultacji. 
5. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut, a godzina zajęć 

specjalistycznych 60 minut. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest 
prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut,  
z zachowaniem ustalonego dla wychowanka łącznego tygodniowego czasu tych 
zajęć. 

6. Udział wychowanka w wymienionych zajęciach trwa do czasu zlikwidowania 
opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej przedszkola lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń 
stanowiących powód objęcia wychowanka daną formą pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest rodzicom wychowanków  
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

8. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzone są przez nauczycieli  
i specjalistów. 

9. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy – 
psychologicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia 
nauczycieli. 

IV. ZADANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW ZATRUDNIONYCH  

W PRZEDSZKOLU PRZY UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ WYCHOWANKOWI PRZEDSZKOLA 

                                                    § 4. 

 

1. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne wychowanków,  
w tym ich zainteresowania i uzdolnienia, rozpoznają i rozwiązują problemy 
wychowawcze, dydaktyczne, wykorzystują aktywne metody pracy  
w zajęciach rozwijających uzdolnienia. 

2. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w przedszkolu obserwację pedagogiczną 
zakończoną analizą i oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole (diagnozę 
przedszkolną). 

3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista 
niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy  
z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola. 

4. Nauczyciel lub dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub 
specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną  
w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 



5. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres 
ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane. Podczas planowania i koordynowania udzielania dziecku pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 
poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. biorąc 
pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być 
przeznaczone na realizację tych form. 

6. Planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje 
z rodzicami dziecka oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami  
i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami. 

7. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie 
planowanie  i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dzieciom w przedszkolu.  

8. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych 
formach, okresie udzielania tej pomocy oraz wymiarze godzin dyrektor 
przedszkola informuje niezwłocznie rodziców dziecka w formie pisemnej.  

V. DOKUMENTACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ  

                                                        § 5. 

 

1. Nauczyciele i specjaliści udzielający wychowankom pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z Rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. poz. 1170 ze zm.) 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści udzielający uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla dziecka  zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące 
dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

3. Nauczyciele pomoc psychologiczno – pedagogiczną uwzględniają w planach 
miesięcznych, a następnie dokumentują w dziennikach zajęć.  

4. Specjaliści udzielający pomocy psychologiczno – pedagogicznej program pracy 
oraz jego realizację na poszczególnych zajęciach wpisują do dziennika zajęć 
specjalistycznych. 

5. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego tworzony będzie 
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Będą w nim 
uwzględniane wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, zawarte 
w dokumentacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Program 
opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny 

 



VI. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECKA POSIADAJĄCEGO 

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO: 

                                                               § 6. 

1. Kształceniem specjalnym obejmuje się wychowanków niepełnosprawnych 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

2. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej 
pomocy, a także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 
formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas planowania  
i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wymiar godzin poszczególnych 
form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor 
biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być 
przeznaczone na realizację tych form.  

3. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się 
odpowiednio program wychowania przedszkolnego i program nauczania do jego 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla 
wychowanka indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego 
uwzględniającego zalecenia zwarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

 

VII. INNE DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA I ZWIĘKSZAJĄCE SZANSE 

EDUKACYJNE 

                                                             § 7. 

1. Nauczyciele wychowawcy grup oraz specjaliści pracujący z dziećmi pięcioletnimi 
i sześcioletnimi prowadzą w szczególności: obserwację pedagogiczną zakończoną 
analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole - diagnoza 
przedszkolna. 

2. Diagnozy dokonuje się dwa razy w roku szkolnym tj. do końca listopada oraz  
w kwietniu. 

3. W terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,  
w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole 
podstawowej, przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem 
przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej. 

4.  Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje 
się na podstawie dokumentacji prowadzonych przez nauczyciela obserwacji 
pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

 


