PROCEDURA UDZIELANIA
POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
W PRZEDSZKOLU Nr 4 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W STASZOWIE
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Podstawa prawna:
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1652)
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej
dokumentacji ( Dz.U.2017 poz.1646).
•Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1643).
I
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w tejże
placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz
w środowisku społecznym .
II

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną
- organizuje dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Staszowie
- udzielają nauczyciele, wychowawcy i specjaliści zatrudnieni w placówce.
III
Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą
w szczególności:
•

obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka

dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci
realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację
pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole (diagnoza przedszkolna);
IV
Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów należy w
szczególności:
•

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz

możliwości psychofizycznych uczniów;
•

określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;

• rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w
funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie
i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
•

podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału

dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich
funkcjonowania;
• współpraca z poradnią - w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania
dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i
ich uczestnictwo w życiu przedszkola, oraz efektów działań podejmowanych w
celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.

V

W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne

oraz

możliwości

psychofizyczne

wymaga

objęcia

pomocą

psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub
specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z
uczniem i informują o tym:
1) dyrektora przedszkola (placówki),
2)rodziców dziecka,
3) innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o

potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich
bieżącej pracy z uczniem oraz we współpracy z nimi planuje i koordynuje
pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
VI
Dyrektor może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie i
koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w
przedszkolu.
VII
W

przypadku

stwierdzenia,

że

konieczne

jest

objęcie

dziecka

pomocą

psychologiczno-pedagogiczną zostają ustalone :
• w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem formy udzielania tej pomocy
1.zajęć rozwijających uzdolnienia;
2.zajęć

specjalistycznych:

korekcyjno

–

kompensacyjnych,

logopedycznych,

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3.porad i konsultacji.

• okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą
realizowane.
VIII

W przypadku dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy
grup

i specjaliści udzielający

pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalają

wspólnie sposoby i metody pracy do możliwości dziecka. Oceniają efektywność
udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu
poprawę funkcjonowania dziecka. W przypadku gdy uczeń był wcześniej objęty
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, , uwzględnia się wnioski
dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
W przypadku gdy z w/w wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia
dyrektor, za zgodą rodziców dziecka, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o
przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka.
Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu
ucznia, zawiera informacje o:
•

rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych,

możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym
dziecka ;
• występujących trudnościach w funkcjonowaniu dziecka lub szczególnych
jego uzdolnieniach;
• działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów w
celu poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

formach pomocy

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, okresie ich udzielania
oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
•

wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę

funkcjonowania dziecka.
IX
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest także rodzicom dzieci oraz
nauczycielom i polega na wspieraniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
X
W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie kształcenia specjalnego planowanie
i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym
ustalanie form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin jest
zadaniem zespołu. Zespól tworzy

dla takiego dziecka indywidualny program

edukacyjno – terapeutyczny.
XI
Wychowawca grupy opracowuje dla dzieci objętych PPP indywidualny lub grupowy
program korygowania i wspomagania rozwoju dziecka .
XII
Powyższe procedury dotyczące udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
obowiązują od 01. 09. 2017r.
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