
System oświaty zapewnia dzieciom i młodzieży możliwość korzystania z po-

mocy psychologiczno - pedagogicznej. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej jest jedną z podstawowych form działalności dydak-

tyczno - wychowawczej przedszkola, szkoły i placówki. 

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna  

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpo-

znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  

w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz  

w środowisku społecznym.  

 

Potrzeba objęcia ucznia PPP 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 i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 

kształceniem za granicą. 

PPP rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nau-

czycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 

pomocy udzielanej uczniom.  

Korzystanie z pomocy PPP jest dobrowolne i nieodpłatne.  

PPP organizuje dyrektor. 



PPP udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych 

oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedago-

dzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, 

zwani dalej „specjalistami”.  

 

PPP jest organizowana i udzielana we współpracy z:  

1) rodzicami uczniów; 

2) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjali-

stycznymi, zwanymi dalej „poradniami”; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami dzia-

łającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

PPP jest udzielana z inicjatywy:  

1) ucznia 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzą-

cych 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; 

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

 

 

 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2022&qplikid=4384#P4384A3
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-10-2022&qplikid=4384#P4384A3


W przedszkolu PPP jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także 

w formie:  

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, roz-

wijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charak-

terze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygoto-

wania przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

 

W szkole PPP jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez 

zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o cha-

rakterze terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku 

uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji; 

9) warsztatów. 

10) porad i konsultacji; 

11) warsztatów. 

PPP jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, 

warsztatów  

 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna uczniowi zdolnemu: 

1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez: 

 

a) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zaintereso-

wań i uzdolnień; 

b) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach ade-

kwatnej samooceny i wiary w siebie; 



c) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie poten-

cjału twórczego uczniów; 

d) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych; 

e) promocję ucznia zdolnego, nauczyciela opiekuna i szkoły. 

 

2. Formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przed-

miotów humanistycznych, artystycznych, matematyczno - przyrodniczych, 

sportowych i obejmują pracę: 

 

a) na lekcji; 

b) poza lekcjami; 

c) poza szkołą; 

d) inne formy (np. wycieczki). 

 

Katarzyna Igielska 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicz-

nych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz  

z 2022 r. poz. 1594) ogłoszono dnia 22 lipca 2020 r. obowiązuje od dnia 1 wrze-

śnia 2017 r. 

 


