
Terminy obowiązujące w roku szkolnym, związane z realizacją 

Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej 

Termin Działanie 

Do końca 

kwietnia 

danego roku 

szkolnego 

Wychowawca, przekazuje koordynatorowi organizacji pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej w szkole, wykaz uczniów, którzy winni być objęci pomocą 

psychologiczno - pedagogiczną w następnym roku szkolnym. 

 

Do 15 

września 

danego roku 

szkolnego 

 

Ostatni 

tydzień 

sierpnia, 

przed 

rozpoczęciem 

danego roku 

szkolnego 

Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem szkolnym, dokonuje 

aktualizacji wykazu uczniów, którzy winni być objęci pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną w danym roku szkolnym i przekazuje wykaz uczniów osobie 

koordynującej organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole. 

 

 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

zespół realizujący pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla danego ucznia,  spotyka 

się w ostatnim tygodniu sierpnia,  przed rozpoczęciem danego roku szkolnego. 

Planuje  formy i sposób realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego 

ucznia, na dany rok szkolny. 

 

 

Koniec I i II 

okresu 

Wychowawcy, specjaliści, terapeuci, nauczyciele, udzielający uczniowi pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej dokonują oceny postępów ucznia w odniesieniu do 

prowadzonych zajęć i konstruują wnioski dotyczące dalszej pracy. 

 

Zespół, realizujący pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla danego ucznia, 

spotyka się, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia. 

Na 7 dni 

przed 

terminem 

spotkania 

zespołu 

 

Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania rodziców (opiekunów prawnych) 

o spotkaniu zespołu, w formie pisemnej. 

Do 5 dni od 

wpływu 

opinii lub 

orzeczenia 

do pedagoga 

 

Pedagog informuje wychowawcę o wpłynięciu  orzeczenia , opinii  poradni, 

przekazuje wychowawcy kserokopię tych dokumentów. 

 

 

 

Niezwłocznie 

 

Wychowawca niezwłocznie występuje do dyrektora szkoły z wnioskiem o objęcie 

ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, zgodnie z zaleceniami zawartymi w 

orzeczeniu, opinii. 

 

 

 

Niezwłocznie 

 

Po zaopiniowaniu wniosku wychowawcy przez dyrektora szkoły, wychowawca 

niezwłocznie podejmuje i koordynuje dalsze działania w zakresie udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

Niezwłocznie  

 

Wychowawca  niezwłocznie w formie pisemnej informuje rodziców (opiekunów  

prawnych)  o formach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

informację dla rodziców, można pobrać w gabinecie pedagoga. 


