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Procedura organizacji i zakres udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu Samorządowym nr 31  

w Białymstoku 

 
Na podstawie::  
1) Rozporządzenie 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 2017r. poz. 1591)  

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r. poz. 1643 ) 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1578) 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U. z 2017r. poz. 1652) 

5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania 
wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017r. poz. 1635)  

 

 
opracowuje się niniejszą procedurę udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 
Przedszkolu w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Białymstoku 

 

I. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu 
 

1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 
dziecka i warunków środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu, w 
celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego 
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym 

2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane we współpracy z: rodzicami, 
nauczycielami, innymi pracownikami przedszkola, poradnią psychologiczno -
pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, innymi przedszkolami, podmiotami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

3.  W miarę posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich 
rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez: 

a) rozpoznanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
dziecka oraz rozpoznawanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. 

b) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 
dydaktycznych. 

c) rozwijanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 
wynika w szczególności: 
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1) z niepełnosprawności; 

2) ze szczególnych uzdolnień; 

3) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) z zaburzeń komunikacji językowej; 

6) z choroby przewlekłej; 

7) ze zdarzeń traumatycznych, sytuacji kryzysowych; 

8) z niepowodzeń edukacyjnych; 

9) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny 
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

10) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 
granicą. 

6.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w toku bieżącej pracy z dzieckiem 
oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych,  

b) logopedycznych,  

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne  

d) oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

7.  Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone są dla dzieci szczególnie uzdolnionych i 
prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekroczyć 8 osób. 

8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

9. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i 
zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

10. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 
potrzebami dzieci. 

11.Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z 
aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 10. 

12. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, 
ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu 
zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z 
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oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do 
ich specjalnych potrzeb edukacyjnych 

13.  Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, 
które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz 

2) indywidualnie z dzieckiem. 

14. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 
wynika taka potrzeba.  

15.Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką 
podejmują działania ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania w przedszkolu. 

16. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) dzieci objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 Ustawy Prawo oświatowe, 

2) dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 127 ust. 20 Ustawy Prawo oświatowe 

17.Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola. 

18.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy: 

1) dziecka; 

2) rodziców dziecka; 

3) dyrektora przedszkola; 

4) nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia 
specjalistyczne; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6)  poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego. 

12) asystenta nauczyciela lub asystenta wychowawcy świetlicy; 

13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży 

19. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną. 

20. O ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, Dyrektor informuje pisemnie rodziców dziecka. W przypadku dziecka 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego formy, okres udzielania 
pomocy i wymiar godzin uwzględniane są w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym. 

21. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 
oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym trwa 45 minut.  
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22. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, 
z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli 
jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

23.Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, terapeutycznymi, wymaga zgody rodziców. 

24. Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz 
nauczycielom. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. 

25. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli: 

1) porady; 

2) konsultacje; 

3) warsztaty; 

4) szkolenia. 

26. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  
i nieodpłatne. 

27. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających 
prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę. 

28.W przypadku, gdy udzielana pomoc dziecku nie przynosi efektów i nie następuje poprawa 
funkcjonowania, dyrektor przedszkola za zgodą rodziców dziecka może wystąpić do 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej 
diagnozy specjalistycznej dziecka w celu wskazania sposobów rozwiązania. 

 

 
II. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 

 

1.  W przedszkolu może być organizowana pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci 
posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uzyskania 
dofinansowania na zatrudnienie specjalistów 

2.  Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor 
powołuje zespół, złożony z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z 
dzieckiem, który opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

3.  Program, o którym mowa w ust. 1 określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań programu wychowania przedszkolnego do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich 
metod i form pracy z dzieckiem,  

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, 
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka oraz wzmacnianie jego 
uczestnictwa w życiu przedszkolnym, 

3) formy i okres udzielania dziecku  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także 
 wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

4) działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb - zakres 
współdziałania z poradniami i innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 
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potrzeby rozwojowe i edukacyjne orz możliwości psychofizyczne dziecka, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, 

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 
niepełnosprawności dziecka, 

8) wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego realizowane indywidualnie  
z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 wychowanków. 

1. Pracę zespołu koordynuje nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, 
wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

2. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 
oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz  w miarę potrzeb modyfikuje program. 

3. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 
niepełnosprawności. 

4. W przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi / przedszkolu integracyjnym 
zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki 
specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

5. Szczegółowe zasady zatrudniania nauczycieli i specjalistów z uwagi na potrzeby dzieci 
niepełnosprawnych regulują odrębne przepisy. 

 

III. Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

1. W przedszkolu może być organizowane, zgodnie z odrębnymi przepisami, wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i 
społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki 
w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną. 

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w przedszkolu jeżeli 
zatrudnia ono kadrę posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach 
wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z odrębnymi przepisami oraz dysponuje 
pomieszczeniami do prowadzenia zajęć, wyposażonymi w sprzęt specjalistyczny i środki 
dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci.  

3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez Dyrektora 
przedszkola.  
W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi 
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i 
wsparcia rodziny dziecka; 

2) nawiązanie współpracy: 

a) z podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, 
w celu zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka, 

b) z podmiotem leczniczym, ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia 
odpowiednio dziecku i jego rodzinie wsparcia metodyczno – rehabilitacyjnego, 
zalecanych wyrobów medycznych, porad i konsultacji, a także innej pomocy, 
stosownie do potrzeb; 
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3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 
wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę 
dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań osób prowadzących 
zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu 
dziecka; 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 
wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, 
stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w 
zakresie wczesnego wspomagania. 

5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być organizowane w wymiarze od 4 
do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. 
Za zgodą organu prowadzącego miesięczny wymiar zajęć może być wyższy.  

 

IV. Zakres odpowiedzialności 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy 
grup oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi 
i terapeuci pedagogiczni.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami dziecka, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

V. Uczestnicy postępowania 

1. Dziecko mające problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, w aktywnym i pełnym 
uczestnictwie w jego życiu oraz z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi ma prawo 
i możliwość dobrowolnego i bezpłatnego uczestnictwa w odpowiednio zorganizowanych 
zajęciach, które zaspokoją jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.  

2. Publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem oraz rodzicami dziecka 
przeprowadza analizę funkcjonowania dziecka, uwzględniając efekty udzielanej 
dotychczas przez przedszkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

1) Wydana przez poradnię opinia zawiera dane i informacje, o których mowa w 
przepisach w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologiczno--pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a 
ponadto wskazuje: 

a) zakres, w jakim dziecko nie może brać udziału w zajęciach wychowania 

przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym, 

b) okres objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok 

szkolny, 

c) działania, jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola. 

2) Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu program 
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wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

3. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie przedszkola w ramach realizacji zadań 
z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu 
i prowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy. Dyrektor 
w szczególności:  

1) ustala formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okres ich udzielania 
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, 

2) informuje innych nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów o potrzebie objęcia 
dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy 
z dzieckiem, jeśli z stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, 
wychowawcami grup lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-
-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz 
bieżącej pracy z dzieckiem, 

3) planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje 
z rodzicami dziecka, 

4) informuje rodziców dziecka o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-
-pedagogiczną oraz pisemnie i niezwłocznie informuje rodziców o ustalonych dla 
dziecka formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w których 
poszczególne formy będą realizowane, 

5) uzgadnia warunki współpracy, np. z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
w tym z poradniami specjalistycznymi, z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, 

6) może wyznaczyć koordynatora udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w przedszkolu,  

7) za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej poradni z wnioskiem 
o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu dziecka 
w sytuacji, gdy mimo udzielanej pomocy w przedszkolu nie następuje poprawa jego 
funkcjonowania. 

4. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu 
dziecka zawiera informacje o: 

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, 
możliwościach psychofizycznych dziecka oraz jego potencjale rozwojowym, 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu lub 
szczególnych uzdolnieniach dziecka, 

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w celu 
poprawy funkcjonowania dziecka w przedszkolu, formach udzielanej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, okresie jej udzielania oraz efektach 
podjętych działań i udzielanej pomocy, 

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowanie 
dziecka.  

5. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści udzielają dzieciom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy oraz poprzez zintegrowane 
działania.  

6. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów w przedszkolu należy 
w szczególności: 
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1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dzieci,  

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,  

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 
dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka 
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy jego funkcjonowania,  

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 
w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dziecka, barier i ograniczeń 
w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu 
przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania 
dziecka i planowania dalszych działań, 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu wczesne rozpoznanie 
u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku 
dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne prowadzenie 
obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna),  

7) ocena efektywności udzielanej pomocy i formułowanie wniosków dotyczących 
dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka.  

7. Specjaliści. Planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
nauczyciele wychowawcy grupy i specjaliści: 

1) nawiązują współpracę z rodzicami i diagnozują środowisko rodzinne, 

2) uwzględniają wnioski dotyczące dalszych działań w zakresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej mające na celu poprawę funkcjonowania dziecka. 

8. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dziecka w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 
w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 
dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania 
problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 
uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola, 

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 
do rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci,  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,  

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 dzieci, 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 
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a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci, 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli 
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

10. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo 
w życiu przedszkola, 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 
edukacyjnym dzieci, we współpracy z ich rodzicami, 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

11. Rodzice: 

1) mogą być inicjatorami organizowania w przedszkolu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej swojemu dziecku, 

2) mogą występować z wnioskiem o zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki 
realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

3) mogą zapoznać się z proponowanymi przez przedszkole formami udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka i dla rodziny – na początku roku 
szkolnego, 
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4) mają możliwość zapoznania się z indywidualnym lub grupowym planem pracy 
z dzieckiem, 

5) mogą korzystać z fachowych porad i konsultacji psychologa, logopedy, terapeuty, 
dyrektora. 

 

VI. Postanowienia końcowe   

 
1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola, wnioskodawcą zmian może być 
również rada rodziców.  

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 

3. Procedurę podaję się do publicznej wiadomości poprze umieszczenie treści dokumentu 
na stronie internetowej przedszkola. 

4. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

5. Zapoznanie nauczycieli i specjalistów w dziedzinie wychowania oraz rodziców z treścią 
procedur. 

6. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 
organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego. 

7. Procedura obowiązuje od dnia 4 grudnia 2017r. 

 

Data 04.12.2017r 

mgr Małgorzata Muszyńska 
         Dyrektor  

Przedszkola Samorządowego Nr 31 
                  w Białymstoku 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


