Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej jest rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
z 9 sierpnia 2017 roku.

Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:




rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia;
rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia
w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego
i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu
przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści,
w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.
Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami
psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia
nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej
nauczyciele oraz specjaliści, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy
zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
a. obserwację pedagogiczna, w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu
rozpoznanie u nich:
o trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I - III szkoły
podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz
ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego
zainteresowań;
o szczególnych uzdolnień;
b. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej
z nimi pracy.

Planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawca klasy oraz
nauczyciele i specjaliści współpracują z rodzicami ucznia lub z nim samym, jeśli jest pełnoletni, a także
- w zależności od potrzeb - z innymi osobami, poradniami lub organizacjami wymienionymi
w rozporządzeniu.

Orzeczenia i opinie z poradni, a pomoc psychologiczno - pedagogiczna:




przy planowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów posiadających
orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni należy
uwzględnić zalecenia zawarte w tych dokumentach;
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym
ustalanie: form udzielania pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin, w którym
poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu nauczycieli
i specjalistów pracujących z uczniem. Ustalenia te są uwzględniane w opracowanym
dla niego indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
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