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Załącznik do uchwały nr 37/2018/2019 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 

 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku z dnia 28.05.2019 r. 

 

 

 

Aneks nr 5 

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. 

poz. 323) wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 

im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku: 

 

§ 29b otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 29b. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

1. W szkole organizuje się dobrowolną i nieodpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli.  

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika 

w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;  

5) ze szczególnych uzdolnień;  

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) z choroby przewlekłej;  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności: 
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1) psycholodzy; 

2) pedagodzy; 

3) logopedzi; 

4) doradcy zawodowi. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  

1) rodzicami uczniów;  

2) poradnią psychologiczno-pedagogiczną; 

3) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia;  

2) rodziców ucznia;  

3) Dyrektora;  

4) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;  

5) poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

6) higienistki szkolnej; 

7) asystenta rodziny; 

8) kuratora sądowego; 

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna może być świadczona w następujących formach:  

1) klasy terapeutyczne 

2) zajęcia rozwijające uzdolnienia - dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 

3) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się - dla uczniów z trudnościami w uczeniu się 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się; 

4) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - dla uczniów mających trudności w nauce; 

5) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

6) zajęcia rewalidacyjne - dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

7) zajęcia logopedyczne - dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 

językowych; 

8) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne - dla uczniów przejawiających 

trudności w funkcjonowaniu społecznym; 
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9) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w szkole; 

10) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - dla uczniów klas VII i VIII; 

11) zindywidualizowana ścieżka kształcenia - dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, 

ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające ze stanu zdrowia, nie mogą 

realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem klasowym i wymagają 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do swoich potrzeb edukacyjnych; 

12) porady, konsultacje i warsztaty dla uczniów; 

13) porady, konsultacje i warsztaty dla rodziców i nauczycieli. 

7. Sposób organizacji w szkole zajęć, o których mowa w ust.6, w tym liczbę ich uczestników, 

reguluje obowiązujące rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

8. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym 

i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier 

i ograniczeń w środowisku, utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo 

w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 

ucznia oraz planowania dalszych działań. 

9. Nauczyciele i specjaliści prowadzą w szczególności:  

1) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – 

obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole; 

2) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie 

u uczniów:  

a) trudności w uczeniu się (w tym w przypadku uczniów klas I–III deficytów kompetencji 

i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności 

w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań); 

b) szczególnych uzdolnień; 

3) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami.  
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10. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy 

z uczniem i informują o tym wychowawcę oddziału. 

11. Wychowawca oddziału informuje członków zespołu problemowo-zadaniowego (o którym 

mowa w §40 ust. 5 statutu) o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

12. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę oddziału lub Dyrektora, że konieczne jest 

objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w ust. 6, 

Dyrektor ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy będą realizowane. 

13. Wychowawca oddziału, Dyrektor oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia oraz, 

w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w ust. 5. 

14. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

uczniowi w formach, o których mowa w ust. 6, oceniają efektywność udzielonej pomocy 

i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia. 

15. W przypadku, gdy z tych wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, 

Dyrektor za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 

z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

16. Wniosek, o którym mowa w ust. 15 zawiera informacje o: 

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach 

psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia; 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych 

uzdolnieniach ucznia; 

3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania 

ucznia w szkole, formach udzielonej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie 

ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy; 

4) wnioskach zawartych w ocenie efektywności podjętych działań, o której mowa w ust. 14. 

17. Przepisy ust. 10-16 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym, że przy planowaniu udzielania tym 

uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte 

w orzeczeniach lub opiniach.  

18. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 

indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

19. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) określa w szczególności:  
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1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem oraz 

wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia 

niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 

współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami 

działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę 

zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

20. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia 

z uczniem. 

21. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz 

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w zależności od potrzeb 

we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

22. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. 

23. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym. 

24. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz 

w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. 

25. Pozostałe zasady świadczenia pomocy uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego reguluje obowiązujące rozporządzenie ministra właściwego do spraw 

oświaty w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym. 

26. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor 

informuje rodziców ucznia pisemnie. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

wymaga zgody rodziców.  

27. Pozostałe zasady udzielania uczniom przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

reguluje obowiązujące rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.” 

 

 


