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PRZEPISY O POMOCY PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

• Przepisy regulujące funkcjonowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

zawarte są w ROZPORZĄDZENIU 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. z 2020 r. poz. 1280)



ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNEJ W NASZEJ SZKOLE

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest bezpłatna i dobrowolna. Organizuje się ją na wniosek:

• Nauczyciela

• Wychowawcy klasy

• Specjalistów

• Rodziców ucznia

• Ucznia

• Dyrektora szkoły

• i innych osób lub instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży



ORGANIZACJA POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W NASZEJ SZKOLE

• Pedagog szkolny – p. Joanna Bogińczuk

• Psycholog szkolny klas 0-5 – p. Agnieszka Kiełbik

• Psycholog klas 6-8, koordynator ds. kształcenia specjalnego

– p. Magdalena Andrzejewska 



OBIEG DOKUMENTACJI - OPINIE

• Rejonowa poradnia psychologiczno-pedagogiczna to Powiatowy Zespół Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznych we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131                               

(tel. 71/722 20 02);

• Rodzice, którzy otrzymają opinie dostarczają powyższy dokument do sekretariatu szkoły;

• Otrzymane od rodziców opinie poradni pp są niezwłocznie przekazywane wychowawcy oraz 

pedagogowi szkolnemu celem organizacji  właściwej pomocy pp;

• W celu otrzymania opinii o uczniu od nauczycieli lub specjalistów rodzice występują o jej 

wydanie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku w sekretariacie szkoły (wniosek znajduje 

się na stronie www szkoły).



FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNEJ W NASZEJ SZKOLE

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl. 0-3 - specjaliści

• Terapia pedagogiczna klasy 4-8 – specjaliści

• Terapia logopedyczna – p. Ewa Olejniczak

• Terapia psychologiczna –klasy 0-5 – p. Agnieszka Kiełbik

klasy 6-8 – p. Magdalena Andrzejewska



FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO
-PEDAGOGICZNEJ W NASZEJ SZKOLE

• Zajęcia rewalidacyjne – koordynator p. M. Andrzejewska, specjaliści

• Arteterapia – p. M. Szymczak

• Dodogterpia – p. B. Kiełbus

• Psychomotoryka – p. K. Judzińska

• Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – dla uczniów z takim zaleceniem zawartym w opinii

• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne – zespół psychologów szkolnych

• Nauka j. polskiego dla obcokrajowców – nauczyciele specjaliści



ZAJĘCIA W RAMACH POMOCY PP
REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

• Terapia metodą Warnkego - p. J. Bogińczuk, p. Z. Szajna- Lasowa

• Terapia Biofeedback- p. M. Andrzejewska, p. J. Bogińczuk, p. A. Panek

• Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów klas starszych- p. M. Pondo

• Terapia ręki- p. J. Bogińczuk, p. K. Judzińska



KONTAKT ZE SPECJALISTAMI

• Informacja na temat godzin pracy psychologów i pedagoga zamieszczona jest na 

stronie internetowej naszej szkoły – www.spradwanice.pl w zakładce informacje dla 

rodzica;

• Podane godzina są godzinami, które obejmują całkowity czas pracy uwzględniający 

również prowadzone zajęcia terapeutyczne - podczas prowadzenia zajęć nie ma 

możliwości konsultacji z rodzicami oraz umówienia godziny spotkania; 

• Spotkania prosimy umawiać przez dziennik elektroniczny - Librus - kontaktując się z 

odpowiednim specjalistą lub telefonicznie (poprzez sekretariat).

http://www.spradwanice.pl/


DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


