Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla Twojego dziecka
Edukacja dziecka rozpoczyna się już na etapie wychowania przedszkolnego. A potem przychodzi moment, że każde dziecko idzie do szkoły. Obowiązkowo uczy się do 18. roku życia. Szkoła
podstawowa i gimnazjum znajdują się zazwyczaj niedaleko miejsca zamieszkania, a gmina, w której
mieszkają rodzice dziecka, zapewnia miejsce jego kształcenia. Chyba, że rodzic chce posłać swoje
dziecko do innej szkoły podstawowej bądź gimnazjum, takiej spoza obwodu, wtedy szuka i wybiera
szkołę.
W miarę dorastania dziecka warto decyzję o planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i wyborze szkoły
oddawać coraz bardziej w ręce jego samego. Oczywiście nie chodzi o to, by pozostawić dziecko samo
sobie, ale by rozmawiając z nim o przyszłości, wspierając je w rozpoznawaniu zainteresowań i
talentów, ostateczne decyzje dotyczące własnej edukacji pozostawiając jemu. Ma bowiem wówczas
okazję uczyć się brania odpowiedzialności za swoje wybory.
Rodzic towarzyszy więc swojemu dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru szkoły. Bywa,
że nie są to łatwe decyzje. Zwłaszcza jeśli jest się rodzicem dziecka szczególnie uzdolnionego,
dziecka z niepełnosprawnością lub doświadczającego jakichś trudności (natury edukacyjnej,
zdrowotnej lub społecznej). Być może również Ty, Rodzicu, stoisz przed takim dylematem.
Niezależnie od tego, jaką podejmiesz decyzję, warto mieć świadomość, że potrzeby Twojego dziecka
są tu priorytetem, a system edukacji ma służyć pomocą w zaspokajaniu tych potrzeb.

W każdej sytuacji przedszkole i szkoła są zobowiązane do objęcia dziecka pomocą psychologicznopedagogiczną w formach i na zasadach, które opisane zostały w rozporządzeniu w tej sprawie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Inicjowanie pomocy
Zgodnie z § 5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej pomoc psychologiczno-pedagogiczna w
przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy:
1. ucznia
2. rodziców ucznia
3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem
4. poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
5. asystenta edukacji romskiej
6. pomocy nauczyciela
Oznacza to, że jeśli rodzic zauważy ważne potrzeby swojego dziecka, może zgłosić
to nauczycielowi, wychowawcy lub specjaliście. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści
są zobligowani do przekazywania takich informacji dyrektorowi od razu po ich uzyskaniu.
Rodzic ma tu, jak widać, do odegrania bardzo ważną rolę. Jest bowiem wymieniony wśród
osób upoważnionych do inicjowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Oznacza to, że
jeśli rodzic zauważy jakieś ważne potrzeby swojego dziecka, może zgłosić to nauczycielowi,
wychowawcy lub specjaliście prowadzącemu z jego dzieckiem zajęcia (np. psychologowi,
pedagogowi czy logopedzie). Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści są zobligowani do
przekazywania takich informacji dyrektorowi od razu po ich uzyskaniu. Taki tryb ma
zapewnić uczniom możliwość uzyskania wsparcia niemal natychmiast, w momencie kiedy
zauważone, rozpoznane i określone zostaną specjalne potrzeby edukacyjne ucznia. Pojawia
się jakaś trudność, odkrywamy zdolności dziecka, widzimy, że dziecko potrzebuje
innego traktowania lub wsparcia ze strony szkoły – to wystarczające sygnały, by zacząć organizować
pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzicu, pamiętaj!
Jeśli chcesz, aby Twoje dziecko miało zorganizowaną właściwą pomoc:
· ważne jest, abyś jak najszybciej dostarczył do szkoły orzeczenie i/lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej – to pomoże w planowaniu pomocy i usprawni jej organizację;
· obserwuj uważnie swoje dziecko: jakie ma uzdolnienia, jak sobie radzi z nauką, jakie ma relacje
z rówieśnikami i dorosłymi; rozmawiaj o tym z nauczycielami, wychowawcami i specjalistami
– to umożliwi zorganizowanie adekwatnej do potrzeb pomocy.
Dyrektor szkoły
· powołuje zespół niezwłocznie po dostarczeniu przez rodzica/pełnoletniego ucznia
orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;
· powołuje zespół niezwłocznie po otrzymaniu informacji o tym, że w szkole zauważono
indywidualne specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i mimo, że nie posiada on opinii ani
orzeczenia planuje się dla niego pomoc.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Kto jej udziela?
Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
są nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści pracujący z uczniem.
Tworzą oni ZESPÓŁ.
Zespół współpracuje z rodzicami dziecka.W zapisach rozporządzenia mówi się o prawie rodzica do
uczestnictwa w pracach zespołu.

KIEDY TWOJE DZIECKO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ
Twoje dziecko może otrzymać pomoc, jeśli:
· jest szczególnie uzdolnione;
· jest dzieckiem z niepełnosprawnością, (słabosłyszącym, niesłyszącym, słabowidzącym,
niewidomym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym, z afazją, z upośledzeniem w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z
niepełnosprawnościami sprzężonymi);
· ma orzeczenie z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie
społeczne;
· jest przewlekle chore;
· ma trudności adaptacyjne w szkole, związane np. z wcześniejszym kształceniem za granicą lub
wychowywaniem się w innej kulturze;
· jest z grupy ryzyka dysleksji lub stwierdzono u niego dysleksję rozwojową; · jest uczniem
mającym potwierdzone diagnozą trudności matematyczne;
· ma zaburzenia komunikacji językowej (np. problem z artykulacją niektórych głosek, zaburzenia
płynności, tempa mowy, problem w tworzeniu dłuższych wypowiedzi);
· znalazło się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
· dotykają go niepowodzenia edukacyjne;
· pojawiły się trudności środowiskowe, związane z sytuacją bytową, sposobem spędzania czasu
wolnego, kontaktami społecznymi itp.;
· ma orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i jest w sytuacji wymagającej
dodatkowego wsparcia;
· ma innego rodzaju trudności wpływające na jego funkcjonowanie w szkole i nauczyciele

zdecydują, że należy mu pomóc – wtedy żaden dokument nie jest potrzebny.

Ważne dla Twojego dziecka dokumenty w szkole

INDYWIDUALNY PROGRAM
EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
Dla kogo?
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy posiadają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i wobec których zespół dokonał
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA (KIPU)
oraz

PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH (PDW)
Dla kogo?
Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, którzy nie posiadają orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego,
lecz mają inny rodzaj orzeczenia,
opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
lub ich potrzeby rozpoznano
w przedszkolu, szkole lub placówce
Karta założona raz dla dziecka jest uzupełniana w kolejnych latach nauki w danej szkole, a kiedy uczeń
kończy szkołę, rodzic (lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni) otrzymuje oryginał tej karty, żeby mógł
przekazać ją do kolejnej placówki. Kopia natomiast pozostaje w szkole. Tak samo sytuacja wygląda,
kiedy w trakcie nauki dziecko zmienia szkołę.
Informacje zawarte w Karcie są bardzo ważne, ponieważ umożliwiają szybką organizację
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dlatego też zachęcamy do przekazania karty, np. po
ukończeniu szkoły podstawowej do gimnazjum. Wtedy nauczyciele gimnazjum nie będą
musieli robić od początku analizy potrzeb dziecka, bo wiele potrzebnych informacji znajdą w
otrzymanym dokumencie. Aby określić zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, należy opisać funkcjonowanie dziecka, uwzględniając różne obszary jego aktywności.
Tylko Ty, Rodzicu, wiesz, jak dziecko zachowuje się w domu, dysponujesz wynikami badań,
dokumentacją medyczną. Twoja pomoc w określaniu przez zespół potrzeb dziecka i planowaniu
działań wspierających będzie więc nieoceniona.e
Rodzice, przekazując kartę, pomagają w ten sposób przede wszystkim swojemu dziecku w szybkiej
organizacji niezbędnej dla niego pomocy. Znajomość tego dokumentu pozwala także rodzicom
aktywniej uczestniczyć w spotkaniach szkolnego zespołu i włączać się w planowanie wsparcia oraz
współuczestniczyć w jego realizacji.

Rodzicu, pamiętaj!
Mówiąc o zaobserwowanych przez siebie aspektach funkcjonowania Twojego dziecka:
· spróbuj opisywać rzeczywistość najdokładniej jak potrafisz (jakby to była obserwacja
poczyniona„okiem kamery);

· zwróć uwagę na to, by rozmowa odbywała się w warunkach zapewniających Ci poczucie
bezpieczeństwa i dyskrecję;
· zadawaj pytania, jeśli nie rozumiesz czego oczekuje od Ciebie nauczyciel/specjalista;
· możesz sprawdzać, jak Twoi rozmówcy postrzegają funkcjonowanie Twojego dziecka na
teranie szkoły – to pomoże budować dialog;
· pokazuj mocne strony Twojego dziecka i jego możliwości;
· dziel się z nauczycielami i specjalistami tym, jak w domu radzicie sobie z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu dziecka (co się Wam „sprawdza” w warunkach domowych, a o
czym już wiadomo, że jest nieskuteczne);
· mów o zainteresowaniach i uzdolnieniach swojego dziecka – myślcie wspólnie z nauczycielami i specjalistami jak je wykorzystać w pracy na terenie szkoły.

TWOJE DZIECKO POTRZEBUJE WSPARCIA, A NIE MA ANI OPINII, ANI ORZECZENIA
Można w tym miejscu zadać pytanie i wielu z Was, Rodzice, zapewne to uczyni, co robić w
sytuacji, kiedy dziecko nie ma ani orzeczenia, ani opinii, a potrzebuje wsparcia? Czy
konieczne jest posiadanie jakiegoś dokumentu potwierdzającego szczególną potrzebę
(zdolności, trudność) dziecka, by w szkole uruchomione zostały działania pomocowe? Otóż
nie. Jeśli Twoje dziecko, np.:
· przeżywa niepowodzenia edukacyjne,
· znalazło się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,
· ma trudności adaptacyjne w szkole,
• jest w grupie ryzyka dysleksji,
· cierpi na chorobę przewlekłą,
· dotykają je trudności środowiskowe, związane z sytuacją bytową, spędzaniem czasu
wolnego, kontaktami społecznymi,
· ma innego rodzaju trudności wpływające na jego funkcjonowanie w szkole,
potrzebuje więc pomocy lub innego traktowania przez szkołę (ma jakieś specjalne potrzeby
edukacyjne). Ważne jest, byś taką informację jak najszybciej przekazał nauczycielowi,
szkolnemu pedagogowi, psychologowi, którzy poinformują dyrektora. Nauczyciele,
wychowawcy i specjaliści są zobowiązani do przekazywania takich informacji dyrektorowi
bezpośrednio po ich otrzymaniu. Niezwłocznie po uzyskaniu informacji dyrektor powoła dla
Twojego dziecka zespół, w skład którego wejdą nauczyciele i, ewentualnie, specjaliści
pracujący z nim. Pamiętaj, Rodzicu, że jesteś pełnoprawnym członkiem zespołu i możesz ś
uczestniczyć w jego spotkaniach. Twoja obecność jest bardzo ważna w sytuacji, kiedy to Ty
inicjujesz proces uruchamiania dla dziecka pomocy. Ty bowiem wiesz:
· na czym polega trudność dziecka,
· jak się przejawia,
· w jaki sposób utrudnia dziecku funkcjonowanie w szkole,
· jakie ewentualnie widzisz sposoby pomocy dziecku.
Informacje te są niezbędne, by wspólnie z nauczycielami i szkolnymi specjalistami przeanalizować sytuację dziecka, zastanowić się, co może pomóc mu lepiej czuć się i funkcjonować
w szkole oraz sprostać szkolnym wymaganiom.
Zapisy o zakresie wsparcia potrzebnego Twojemu dziecku znajdą się w założonej dla niego
karcie indywidualnych potrzeb ucznia, a zapisy o tym, jakie działania zostaną podjęte, by
pomóc dziecku, zawierać będzie plan działań wspierających. Oba dokumenty zostały
szczegółowo opisane w dalszej części poradnika.
5. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
li ch

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistycznym wsparciem, mogą być
objęte również dzieci od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole, a więc nie tylko objęte
wychowaniem przedszkolnym. Rodzice zawsze mogą zgłosić się do poradni, jeśli w zachowaniu lub funkcjonowaniu dziecka pojawi się coś, co ich zaniepokoi.
Małe dziecko może otrzymać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub jeśli
stwierdzona jest niepełnosprawność, a dziecko jest w wieku od 3 do 6 lat – orzeczenie c
o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający w poradni. To bardzo
ważna informacja dla Was, Rodzice, ponieważ wczesna interwencja może zapobiec
nasilaniu się zaburzeń rozwojowych, usprawnić funkcje organizmu i monitorować postępy w
rozwoju dziecka.
Wizyta w poradni może, a w wielu sytuacjach powinna być, poprzedzona wizytą u lekarza i
specjalistyczną diagnozą medyczną. To pomoże specjalistom dobrze zaplanować i realizować wczesne
wspomaganie bądź w przedszkolu stosować specjalne metody i formy pracy. esz, aby Twoje dziecko
miało Zorga
nizowaną właściwą pomoc:

Jeśli ludzie mają ze sobą współpracować,
co robić, żeby współpraca była konstruktywna?
ubPROM to nic innego jak kilka prostych wskazówek mogących ułatwić Waszą pracę.
Pokazuje, że warto, aby współpraca była:
P – pozytywna
R – regularna (nieakcyjna)
O – obustronna
M – mobilna (zakładająca
działanie i zaangażowanie)

Pozytywna, czyli zakładająca dobre intencje każdej ze stron. Wzajemne zaufanie i przekonanie, że
każdy z nas chce pomóc dziecku i dbać o jego optymalny rozwój, pomoże w nawiązaniu
współpracy.Pozytywna oznacza również, że nastawiamy się na określenie wspólnych celów
i na ich realizację. Nawet jeśli coś w danym momencie nie wychodzi, to nie obwiniamy
się wzajemnie (To przez nauczycieli… To przez rodziców…), ale koncentrujemy
się na poszukiwaniu sposobów rozwiązania problemu.
Pozytywna oznacza również to, że błędów i potknięć nie traktujemy jak porażek,
lecz jako wyzwanie, a mówiąc o nich, korzystamy z konstruktywnych form komunikacji.
opinię
iRegularna, czyli nieakcyjna. Jako rodzic masz prawo uczestniczyć w decydowaniu o sprawach
ważnych dla Twojego dziecka. Rola rodzica to nie tylko udział w uroczystościach, wycieczkach czy
rodzinnych festynach. Ważne jest, abyś, Rodzicu, utrzymywał stały kontakt ze szkołą, wyrażał
otwarcie swoje stanowisko w kwestiach dotyczących dziecka, poszukiwał wspólnie z nauczycielami i
specjalistami optymalnych sposobów rozwiązywania trudności. Oznacza to Twój udział zarówno
w procesie rozpoznawania możliwości i potrzeb dziecka w różnych obszarach jego funkcjonowania,
jak i wspólne planowanie działań oraz monitorowanie efektów podejmowanych działań: Czy to, co
robimy wspólnie dla dziecka, poprawia jego sytuację? A może pogarsza? Lub może nic się nie
zmienia? Jest to decyzja o współpracy zarówno wówczas, kiedy współdziałanie jest wygodne, jak i
wtedy, kiedy napotykamy na trudności, ale postanawiamy wspólnie je pokonywać.u po
mocy
i Obustronna, czyli polegająca na wzięciu indywidualnej odpowiedzialności przez

każdą ze stron (rodziców i szkołę) za działania, których się podejmujemy, jak również wzajemnym
wspieraniu się, partnerskim traktowaniu, otwartym komunikowaniu i zapewnieniu dobrego
przepływu informacji między wszystkimi osobami zaangażowanymi w proces pomagania dziecku.
sprawni jej organizację
Mobilna, czyli zakładająca zaangażowanie w realizację założonych celów, podejmowanie
zadań przez każdego członka zespołu na miarę rzeczywistych możliwości, branie na siebie realnych
zobowiązań – czyli unikanie podejmowania się czegoś, czego nie będziemy w stanie wykonać.
Oznacza to również niecedowanie odpowiedzialności i nieobarczanie winą innych osób, umiejętną
ocenę tego, na co możemy wpłynąć, a na co wpływu nie mamy. Mobilność to także decyzja
elastycznego dostosowywania działań do potrzeb dziecka, a nie sztywne trzymanie się planów.pół
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• brać czynny udział w spotkaniach zespołu, którego
zadaniem jest organizacja wspomnianej pomocy
i wpływać na ostateczny kształt tej pomocy
• współuczestniczyć w działaniach szkoły
mających na celu wspieranie dziecka
• wnioskować o dokonanie oceny efektywności
zaoferowanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed końcem ustalonego przez

OBECNIE DODATKOWO

dyrektora okresu jej udzielania
• inicjować udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla swojego dziecka
• brać czynny udział w spotkaniach zespołu, którego
zadaniem jest organizacja wspomnianej pomocy
i wpływać na ostateczny kształt tej pomocy
• współuczestniczyć w działaniach szkoły
mających na celu wspieranie dziecka
• wnioskować o dokonanie oceny efektywności
zaoferowanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed końcem ustalonego przez
dyrektora okresu jej udzielania

