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POMOC PSYCHOLOGICZNO -

PEDAGOGICZNA

Obowiązującym uregulowaniem prawnym 

dotyczącym udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach jest 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 

poz. 532)



Oferta pomocy psychologiczno-

pedagogicznej - "jak najbliżej ucznia", 

tzn. w środowisku jego nauczania i 

wychowania - w przedszkolu, szkole, 

placówce i środowisku rodzinnym 

(poprzez działania wpierające rodziców).

POMOC PSYCHOLOGICZNO 

- PEDAGOGICZNA



Umożliwia organizowanie tej pomocy w sposób 

uwzględniający specyfikę pracy przedszkola, 

szkoły, placówki i pozytywnie zweryfikowane w 

praktyce już wcześniej stosowane w nich 

rozwiązania organizacyjne.

Powinna zapewniać uczniom lepszą opiekę 

poprzez większą elastyczność procedur i 

zmniejszenie ilości niezbędnej dokumentacji.

POMOC PSYCHOLOGICZNO 

- PEDAGOGICZNA



Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej uczniom ma być:

lrozpoznawanie i zaspokajanie ich indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

lrozpoznawanie ich indywidualnych możliwości 

psychofizycznych wynikających ze specjalnych 

potrzeb edukacyjnych.



Jakim uczniom należy udzielić pomocy

Jeśli problemy wynikają z:

1) z niepełnosprawności; (orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego)

2) z niedostosowania społecznego; (orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego)

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; (orzeczenie o

potrzebie kształcenia specjalnego)

4) ze szczególnych uzdolnień; (diagnoza pedagogiczna

nauczyciela, specjalisty, opinia z ppp)

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; (opinia z ppp)



Jakim uczniom należy 

udzielić pomocy

6) z zaburzeń komunikacji językowej; (diagnoza logopedyczna)

7) z choroby przewlekłej; (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o

niepełnosprawności)

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; (nauczyciel, specjalista,

rodzice, uczeń)

9) z niepowodzeń edukacyjnych; (dokumentacja przebiegu nauczania)

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i

jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami

środowiskowymi; (nauczyciele, rodzice, uczeń, specjalista)

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub

ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z

wcześniejszym kształceniem za granicą (obserwacja zachowania ucznia,

zgłoszenie rodzica, ucznia)



lPomoc psychologiczno-

pedagogiczna

ludzielana w przedszkolu, szkole i placówce 

rodzicom uczniów 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 uczniów.



lKorzystanie z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

w przedszkolu, szkole i 

placówce jest dobrowolne i 

nieodpłatne.



lPomoc psychologiczno-

pedagogiczną organizuje 

dyrektor przedszkola, szkoły i 

placówki.



lPomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

przedszkolu, szkole i placówce udzielają 

uczniom nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych oraz specjaliści 

wykonujący w przedszkolu, szkole i 

placówce zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w 

szczególności psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi, doradcy zawodowi i 

terapeuci pedagogiczni (specjaliści)



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 

organizowana i udzielana we współpracy

l z rodzicami uczniów;

l poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi; 

lplacówkami doskonalenia nauczycieli;

linnymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

lorganizacjami pozarządowymi oraz innymi 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży.



lPomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, 

szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy

lucznia;

lrodziców ucznia;

ldyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

lnauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub 

specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

lpielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub 

higienistki szkolnej;

lporadni;

lasystenta edukacji romskiej;

lpomocy nauczyciela;

lpracownika socjalnego;

lasystenta rodziny;

lkuratora sądowego



Zasada dobrowolności

Szkoła uzyskuje od rodziców zgodę na udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub informuje o 

możliwości pisemnego sprzeciwu wobec 

proponowanych form pomocy. 

Prawa rodziców: rodzice mają prawo do niewyrażenia 

zgody na udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 



Cele poradni

- udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz  pomocy w 

wyborze kierunku kształcenia i zawodu

- - udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej związanej z 

wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

- - wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w 

zakresie realizacji zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.



Zadania poradni

l1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

l2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom 

bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

l3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz 

wspierających  wychowawczą i edukacyjną funkcję 

przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie 

nauczycieli  w rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych;

l4)organizowanie i prowadzenie wspomagania 

przedszkoli, szkół  i placówek w zakresie realizacji 

zadań dydaktycznych, wychowawczych    i 

opiekuńczych.



Bezpośrednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

udzielana dzieciom i młodzieży oraz rodzicom 

polega na:

l1) prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich 

rodzin;

l2) udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży 

wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

lub pomocy w wyborze kierunku kształcena i zawodu 

oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;

l3) udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i 

rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w

rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i 

wychowawczych.



Poradnia realizuje zadania  w formie:

l1) indywidualnych lub grupowych zajęć 

terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;

l2) terapii rodziny;

l3) grup wsparcia;

l4) prowadzenia mediacji;

l5) interwencji kryzysowej 

l6) warsztatów;

l7) porad i konsultacji;



Poradnia realizuje zadania  w formie:



SYTUACJA KRYZYSOWA

Zachowania agresywne na terenie szkoły, 

pomimo, że rodzą sytuacje trudne, same w 

sobie nie oznaczają jeszcze poważnych 

problemów dla placówki. 

Problemy takie pojawiają się natomiast w 

przypadku eskalacji agresywnych 

zachowań lub wystąpienia ich w takiej formie, 

która uniemożliwia natychmiastowe 

zapanowanie nad sytuacją.



Istnieje wysokie 

prawdopodobieństwo, że po 

wystąpieniu na terenie szkoły 

incydentu krytycznego obejmującego 

gwałtowną śmierć lub inne przejawy 

niezwykłej agresji dojdzie do sytuacji 

kryzysowej.



Sytuacja kryzysowa jest to zbieg 

zdarzeń, okoliczności i zachowań, 

które zakłócają normalny tryb 

funkcjonowania państwa, 

społeczności, jednostki. Zdarzenia 

te następują nagle i 

nieoczekiwanie.



W kontekście funkcjonowania szkoły, sytuacja kryzysowa 

oznacza, że w związku zaistnieniem incydentu 

krytycznego na terenie szkoły lub w jej pobliżu, mamy 

zbyt mało czasu na podjęcie kluczowych decyzji co do 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i personelowi, a 

zaistniałe zdarzenie skupia uwagę mediów i społeczności 

lokalnej, co stanowi utrudnienie lub zagrożenie dla 

funkcjonowania instytucji.



Sytuacja kryzysowa nie jest 

sprawą wyłącznie szkoły.

W jej rozwój jak też rozwiązywanie 

zaangażowane są różnorodne podmioty jak: 

służby porządkowe, Policja, Straż Pożarna, 

służby medyczne, media, prawnicy, rodzice, 

nauczyciele, administracja szkoły, rodziny i 

przyjaciele ofiar, wreszcie sami uczniowie i 

ogół opinii publicznej.



Co możemy już zrobić?

- Zachować czujność, być  obserwatorami i 

uczestnikami w życiu szkoły;

- Reagować na zmiany zachowań uczniów, 

przejawy trudnych zachowań, nagłych zmian w 

zachowaniu i wynikach nauczania;

- Współpracować i konsultować ze 

specjalistami



Dziękuję za uwagę :)


