
Organizacja  pracy  Zespołu  ds.  pomocy  psychologiczno-

pedagogicznej w  tutaj podajecie dane placówki 

Podstawa Prawna 

Opracowano na podstawie rozporządzenia MEN - Dz.U. z 2020 r. poz.1280 z dnia 9 lipca

2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

w  sprawie  zasad  organizacji  i  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

I. Skład Zespołu 

Wszystkich wymieniacie włącznie z dyrektorem placówki, koordynatorem i resztą speców

pracujących z Waszymi agentami w ramach ppp  a na koniec piszecie : 

Nauczyciele wychowawcy pracujący w danej grupie 

II.  Cele pracy Zespołu 

 Rozpoznawanie  i  zaspokajanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i

edukacyjnych dzieci

 Rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci

 Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych

i dydaktycznych

 Rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców

 Sprawowanie  nadzoru   nad  prawidłowym  prowadzeniem  dokumentacji  dzieci

objętych pomocą  psychologiczno-pedagogiczną

 Współpracowanie   z  instytucjami  wspomagającymi  pomoc  psychologiczno-

pedagogiczną w przedszkolu

III. Harmonogram pracy Zespołu

Działania  Zespołu  ds.  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  obejmują  wszystkie  etapy

pracy zorganizowanej : od planowania poprzez realizację do oceny efektywności działań.

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/1280


Realizacja planu pracy zaplanowana jest  na cały rok szkolny.  Rozporządzenie nie  określa

wprost minimalnej liczby spotkań (zespół spotyka się „w miarę potrzeb”).  Za wykonanie

zadań  odpowiedzialni  są  wszyscy  członkowie  zespołu.  Terminarz  i  tematyka  może  ulec

zmianie w zależności od potrzeb.

Kolejność spotkań 

Zespołu 

Cel Termin Efekty

Pierwsze

spotkanie

Analiza opinii,

orzeczenia lub

uzasadnienia informacji

o potrzebie udzielenia

pomocy dziecku oraz

zlecenie dodatkowych

badań służących np.

wieloaspektowej ocenie

funkcjonowania dziecka

Niezwłocznie po

uzyskaniu orzeczenia,

opinii lub informacji

o tym, że dziecko 

wymaga

objęcia pomocą

psychologiczno 

-pedagogiczną.

Określenie

i przedłużenie

dyrektorowi przedszkola

zalecanych form,

sposobów i okresu

udzielania pomocy

pedagogiczno 

-psychologicznej

Drugie

spotkanie

Opracowanie planu

działań wspierających

dziecko lub

Indywidualnego

Programu Edukacyjno-

Terapeutycznego

Po ustaleniu przez

dyrektora przedszkola 

form,

sposobów i okresu

udzielania pomocy

psychologiczno 

-pedagogicznej

oraz

wymiaru godzin,

w którym poszczególne

formy będą realizowane.

Plan działań

wspierających dziecko

lub Indywidualny

Program Edukacyjno - 

Terapeutyczny



Trzecie

spotkanie

Ocena efektywności

form pomocy

psychologiczno 

-pedagogicznej

udzielonej

w pierwszym półroczu 

roku szkolnego

Przed opracowaniem

arkusza organizacji, tj.

do 31 marca w roku

szkolnym lub po

zakończeniu danej 

formy

pomocy psychologiczno

-pedagogicznej,

ewentualnie po

otrzymaniu wniosku

rodziców lub

wychowawcy

Wniosek w sprawie

kontynuacji zajęć, ich

zakończenia

lub zmiany formy

pomocy pedagogiczno 

-psychologicznej.

Czwarte spotkanie Ocena efektywności

form pomocy

psychologiczno 

-pedagogicznej

udzielonej

w drugim półroczu roku

szkolnego

Czerwiec 

lub po zakończeniu 

danej formy

pomocy psychologiczno

-pedagogicznej,

ewentualnie po

otrzymaniu wniosku

rodziców lub

wychowawcy

Wniosek w sprawie

kontynuacji zajęć, ich

zakończenia

lub zmiany formy

pomocy pedagogiczno 

-psychologicznej

                                                                                                            podpis dyrektora


