
I. Ogólne warunki organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w 

przedszkolu 

 

§ 1 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom ze względu na ich  

indywidualne potrzeby  edukacyjne, wynikające w szczególności: 

 

1) z niepełnosprawności, 

2) z niedostosowania społecznego, 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 

4) z zaburzeń zachowania emocji, 

5) ze szczególnych uzdolnień, 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych, 

8) z przewlekłej choroby, 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

10) z niepowodzeń edukacyjnych, 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka 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 (powrót zza granicy, zmiana szkoły). 

 

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

1) rodzicami wychowanków; 

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

dalej „poradniami”; 

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. 

 

3. Do zadań nauczycieli i specjalistów należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci; 



2) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka 

dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących 

obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

– obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole (diagnoza przedszkolna); 

3) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;  

4) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w 

życiu oddziału przedszkolnego;     

5) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

6) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności 

w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu oddziału przedszkolnego; 

7) ocena efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci; 

8) planowanie dalszych działań; 

9) dbałość o własny rozwój: aktywny udział w szkoleniach, warsztatach, kursach  

      dotyczących udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,    

       zaangażowanie w prowadzenie zajęć, organizowanie ciekawych zajęć; 

10) systematyczne diagnozowanie potrzeb i możliwości dzieci i wdrażanie do procesu  

       edukacyjnego wniosków z diagnoz; 

11) zbieranie od rodziców informacji zwrotnych (opinii) na temat jakości prowadzonych   

        zajęć; 

12 wprowadzanie działań i ćwiczeń interaktywnych, stosowanie metod aktywizujących; 

13) budowanie poczucia własnej wartości u dzieci; 

14) kształtowanie umiejętności współpracy w grupie (nie dotyczy zajęć indywidualnych); 

15) dokonywanie autoewaluacji; 

16) propagowanie poprzez stronę internetową przedszkola, gazetki ścienne, gazetkę 

internetową swoich działań prowadzonych w zakresie organizowanych zajęć. 

 

4. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 



nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z 

dzieckiem.  

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana przede wszystkim 

podczas bieżącej pracy z dzieckiem. 

 

6. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci               i 

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

7. Dyrektor przedszkola organizuje wspomaganie w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

 

 


