
Warszawa, 31.08.2021

PROCEDURA WSPIERANIA ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO DZIECKA 
W PRZEDSZKOLU NR 376 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

na podstawie  obowiązującego Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. (z późniejszymi zmianami) 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu 

i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  dziecka  

oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  możliwości  psychofizycznych  dziecka  i  czynników

środowiskowych wpływających na jego 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. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

3. Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  przedszkolu  udzielają  dzieciom  nauczyciele  

oraz specjaliści (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej).

4. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  w  przedszkolu  jest  organizowana  i  udzielana  

we współpracy z:

• rodzicami dzieci

• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi (w tym poradniami specjalistycznymi)

• instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci

5. Korzystanie  z  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  przedszkolu  jest  dobrowolne  

i nieodpłatne.

Etapy:

1. Rodzice dziecka wyrażają pisemną zgodę na badanie, obserwację dziecka przez psychologa,

logopedę, terapeutę integracji sensorycznej.

2. Obserwacja dziecka przez wychowawcę grupy, psychologa, logopedę, terapeutę integracji

sensorycznej (wg określonych kart obserwacji, kart badania).

3. Organizacja  spotkania  z  rodzicami  -  omówienie  wyników  prowadzonych  obserwacji  

przez wychowawcę grupy, psychologa,  logopedę,  terapeutę SI,   a  także poinformowanie

rodziców  o  formach  pomocy  psycholologiczno-pedagogicznej  jaka  może  być  udzielona

dziecku  w  przedszkolu.  W  spotkaniach  z  rodzicami  może  uczestniczyć  dyrektor

przedszkola.



4. W przypadku zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych ze strony rodzica, może być zawarty

kontrakt określający warunki współpracy między rodzicem a przedszkolem mający na celu

poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu (zał. nr 1).

5. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy

z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

• zajęć rozwijających uzdolnienia

• zajęć  specjalistycznych:  logopedycznych  (indywidualnych,  zespołowych),  rozwijających

kompetencje  emocjonalno-społeczne  (np.  TUS-  trening  umiejętności  społecznych)  

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym (np. terapia integracji sensorycznej)

• zindywidualizowanej  ścieżki  realizacji  obowiązkowego  rocznego  przygotowania

przedszkolnego

• porad i konsultacji dla rodziców wg potrzeb

6. W przypadku, gdy nauczyciel, psycholog, logopeda, terapeuta SI zalecają rodzicowi dziecka

przeprowadzenie  pełnej  diagnostyki  w  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej,  rodzic

składa w sekretariacie przedszkola pisemną prośbą o przygotowanie opinii funkcjonowania

dziecka w przedszkolu.  Przedszkole w ciągu 14 dni ma obowiązek przygotować właściwą

opinię  (zgodnie  z  obowiązującym  wzorem)  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach

(zał. nr 2).

7. Na wniosek rodzica wychowawca grupy, psycholog, logopeda, terapeuta SI przygotowują

opinię  o  dziecku  niezbędną  do  dalszej  diagnostyki  w  innych  poradniach.  Przedszkole  

w ciągu 14 dni  ma obowiązek przygotować właściwą opinię w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach.

8. Z każdego spotkania z rodzicami jest  sporządzana notatka (cel rozmowy,  temat,  podjęte

wnioski), pod którą podpisują się wszyscy uczestnicy spotkania.

9. Rodzic  z  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  może  uzyskać  następujące  rodzaje

dokumentów:

• opinię psychologiczno-pedagogiczną

• informację z badania

• ocenę procesów integracji sensorycznej

• opinię  o  wczesnym  wspomaganiu  rozwoju  -  WWR  -  przedszkole  nie  realizuje  zajęć

zamieszczonych w tej opinii

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
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10. Rodzic  może  przedstawić  uzyskaną  opinię  z  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej  

w przedszkolu. Zamieszczone zalecenia w opinii umożliwiają podjęcie właściwych działań 

w celu zapewnienia dziecku jak najlepszego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

11. Dyrektor  przedszkola  organizuje  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  dziecku

uwzględniając  zalecenia  zamieszczone  w:  opinii  psychologiczno-pedagogicznej,  opinii

procesów  integracji  sensorycznej  -  biorąc  pod  uwagę  określoną  w  arkuszu  organizacji

przedszkola liczbę godzin z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

12. W  przypadku  dziecka  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego

planowanie  i  koordynowanie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  

w  przedszkolu  jest  zadaniem  zespołu  (wychowawca  grupy,  nauczyciel  wspomagający,

psycholog, logopeda, terapeuta SI, rodzic).

13. Dyrektor  przedszkola  zobowiązany  jest  powiadomić  policję  lub  Sąd  Rodzinny  w  celu

wglądu w sytuację rodzinną dziecka w przypadku braku współpracy z rodzicem np.:

-  rodzic  nie  wyraża  zgody na  badanie,  obserwację  dziecka  przez  psychologa,  logopedę,

terapeutę SI

- rodzic nie składa wniosku opinię o dziecku niezbędną do dalszej diagnostyki

-  rodzic  nie  stawia  się  na  spotkania  z  wychowawcą  grupy,  psychologiem,  logopedą,

terapeutą SI

-  rodzic  nie  informuje  przedszkola  o  podjętych  działań  mających  na  celu  poprawę

funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

 a także w przypadku zaniedbań ze strony rodzica, podejrzenia przemocy wobec dziecka,

istnienia podejrzenia, że sytuacja rodzinna wpływa negatywnie na dziecko.

(Ustawa z 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jed.: DZ.U. z 2016 r.poz. 1822

ze zm.) - art. 572 -1 i  2; Ustawa z 25lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U.

z 2017 poz 682 ze zm.) - art. 95 1 i 3, art.109).

Załączniki:

załącznik nr 1 – Wzór kontraktu określający warunki współpracy między rodzicem a przedszkolem 

załącznik nr 2 – Wzór opinii funkcjonowania dziecka w przedszkolu
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załącznik nr 1

KONTRAKT

Między:

Rodzice/Opiekunowie dziecka:……………………………………………………………….

Nauczyciel:……………………………………………………………………………………

Kontrakt ma na celu pomoc i wspieranie rozwoju psychoruchowego dziecka:

…………………………………………………………………………………………………

 

W związku z obserwowanymi podczas zajęć trudnymi zachowaniami …………….(imię), 

(dalsza uzasadniająca treść, opis zachowania w grupie)

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

W dbałości o dobro i bezpieczeństwo dziecka,  zobowiązujemy rodziców do: 

(poniżej wpisujemy wspólne ustalenia np.):

 zgłoszenia się w celach diagnostycznych do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 informowania wychowawcy grupy o podjętych działań mających na celu poprawę 

funkcjonowania dziecka w przedszkolu

 przedstawienia zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 inne……………………………………………………

 ………………………………………………………..

Podpisy
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………………………
pieczątka przedszkola

Warszawa, dnia ………...

………………
       data

………………
    nauczyciel

………………
    rodzice



załącznik nr 2

Pieczęć szkoły/przedszkola/ptacówki

Podstawa prawna:
W sprawie warunków organizowania kształcenia, "chowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578);
W sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologicznopedagogicznych

Opinia dotycząca ucznia klasy .
Imię i nazwisko

Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka/ucznia rozpoznane przez nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem;
 
 
 
 
 
 
Informacja o możliwościach psychofizycznych ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach 
ucznia rozpoznanych przez nauczycieli: wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów 
prowadzących zajęcia z uczniem;
 
 
 
 
 
 
Informacja o występujących w środowisku nauczania i wychowania barierach i ograniczeniach 
utrudniających jego funkcjonowanie;
 

 

 
Informacja o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu/szkole/ośrodku/placówce, w tym występujących trudnościach, 
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia,
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Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i 
specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce;

 

 

 

 

Informacja o formach udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 

 

 
Informacja o okresie udzielania pomocy i efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;

 

 
 
Wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia;

 
 
 

 
 
 
 

imię i nazwisko osoby sporządzającej opinię
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