Uchwała 12/2013/2014
Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach
z dnia 25 marca 2014 r.
W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej
Na podstawie:
 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach;
 Rozporządzenie MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

§ 1.
Do Statutu Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach wprowadza się następujące zmiany:
Wprowadza się zmiany w Rozdziale V "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna" mające
na celu dostosowanie do aktualnego stanu prawnego.
§ 18 otrzymuje brzmienie: 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na
rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, 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 choroby przewlekłej,
8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9. z niepowodzeń edukacyjnych,
10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem pędzania 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.
§19 otrzymuje brzmienie: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole
rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli
rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich
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§20 otrzymuje brzmienie: Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole
jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor
szkoły.
§21 otrzymuje brzmienie: Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają
uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, zwani
dalej „specjalistami”.
§22 otrzymuje brzmienie: 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana
i udzielana we współpracy z:
1.
2.
3.
4.
5.

rodzicami uczniów,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
placówkami doskonalenia nauczycieli,
innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny, dzieci i młodzieży.

§23 otrzymuje brzmienie: 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana
z inicjatywy:
1.
2.
3.
4.

ucznia,
rodziców ucznia,
dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki,
nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących
zajęcia z uczniem,
5. pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,
6. poradni,
7. asystenta edukacji romskiej,
8. pomocy nauczyciela,
9. pracownika socjalnego,
10. asystenta rodziny,
11. kuratora sądowego.
§24 otrzymuje brzmienie: 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana
uczniom w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
1. zajęć rozwijających uzdolnienia,
2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
4. warsztatów,
5. porad i konsultacji.

§25 otrzymuje brzmienie: 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów
szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności
w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć
nie może przekraczać 8.
3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników zajęć nie może
przekraczać 4.
5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się
dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.
Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
§26 otrzymuje brzmienie: Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie
krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
§27 otrzymuje brzmienie: Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno wyrównawczych
i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu
edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia
ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§28 otrzymuje brzmienie: 1.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz
specjaliści w szkole prowadzą w szczególności: obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej
pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
1) trudności w uczeniu się, w tym - w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, lub
2) szczególnych uzdolnień.
§29 otrzymuje brzmienie: Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem - jeżeli stwierdzi taką
potrzebę.
W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu,
wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania

i koordynowania udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się
wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
§30 otrzymuje brzmienie: Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom
pomocy psychologiczno -pedagogicznej, Dyrektor Szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie
godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.
§31 otrzymuje brzmienie: Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami ucznia oraz - w zależności od
potrzeb - z innymi nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami,
prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi osobami, o których mowa powyżej.
§32 otrzymuje brzmienie: W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w przedszkolu, szkole wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy
z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Systemie Oświaty.
§33 otrzymuje brzmienie: Zapisy paragrafów 40–44 stosuje się odpowiednio do uczniów
posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię
poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
§34 otrzymuje brzmienie: W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia
specjalnego
planowanie
i
koordynowanie
udzielania
pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w szkole, w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej
pomocy, a w przypadku form, o których mowa powyżej – 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
o Systemie Oświaty. Podczas planowania i koordynowania udzielania uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych
form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa powyżej.
§35 otrzymuje brzmienie: Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa powyżej Dyrektor Szkoły ustala,
biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone
na realizację tych form.
§35 otrzymuje brzmienie: Formy i okres udzielania uczniowi, o którym mowa w paragrafie
46, pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne
formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
71b ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy o Systemie Oświaty.
§36 otrzymuje brzmienie: W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści
udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym
programie edukacyjno -terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami,

wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej zgodnie
z przepisami.
§37 otrzymuje brzmienie: O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy
będą realizowane, Dyrektor Szkoły niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty
w szkole rodziców ucznia.
§38 otrzymuje brzmienie: Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy
w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych
stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§39 otrzymuje brzmienie: Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców
w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§40 otrzymuje brzmienie: Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i innych specjalistów
w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
3. uchyla się § 41 i § 42 z Rozdziału V
4. §42 otrzymuje brzmienie: 1.W szkołach mogą być tworzone zespoły wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju
dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego
bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
2.Dyrektorzy właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka szkół podstawowych,
mogą organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organem
prowadzącym.
3.Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
w tym poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa
zalecane formy kształcenia specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności,
w tym stopnia upośledzenia umysłowego.
4.Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mogą również wydawać
zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
w tym poradniach specjalistycznych, zatrudniających pracowników posiadających
kwalifikacje
określone
dla
pracowników
publicznych
poradni
psychologiczno- pedagogicznych.
5. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne
poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.
§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

