
Zakres zadań i odpowiedzialności wychowawcy klasy oraz pedagoga szkolnego w zakresie objęcia 
pomocą psychologiczno – pedagogiczna ucznia z orzeczeniem wydaną przez Poradnię 

Psychologiczno – Pedagogiczną lub inną specjalistyczną. 

 

1. Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej rodzice obowiązkowo składają w 
sekretariacie szkoły – pracownik sekretariatu odnotowuje w Księdze pism przychodzących 
wpłynięcia pisma oraz opatruje je pieczęcią z datownikiem, niezwłocznie – tego samego lub 
następnego dnia przekazuje do pedagoga szkolnego. 

2. Pedagog szkolny: 
 – rejestruje orzeczenie w swojej dokumentacji, ucznia wciąga na listę uczniów objętych 
pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 
- kopiuje w odpowiedniej liczbie orzeczenie i niezwłocznie – w ciągu dwóch dni - dostarcza je 
wychowawcy klasy/ grupy, w której uczy się uczeń, dla którego wydano orzeczenie. 

3. Wychowawca klasy/ grupy: 

- zakłada uczniowi teczkę, w której będzie przechowywał całość dokumentacji związanej z udzielaną 
pomocą psychologiczno – pedagogiczną, 

- każdorazowo informuje telefonicznie rodziców ucznia/ prawnych opiekunów o terminie i miejscu 
posiedzenia Zespołu nauczycieli i specjalistów, równocześnie przygotowuje pisemne zawiadomienie  
i składa je w sekretariacie szkoły – formularz nr 1, 

- w ciągu 10 dni od dnia powiadomienia rodziców/ prawnych opiekunów zwołuje spotkanie 
nauczycieli uczących danego ucznia oraz pedagoga i psychologa, sporządza protokół z posiedzenia. 
Protokół przechowywany jest w teczce ucznia,  

- na pierwszym spotkaniu Zespołu rozpoczyna się praca nad opracowaniem Indywidualnego 
Programu Edukacyjno – Terapeutycznego, oraz ustala się terminu kolejnych spotkań (jeżeli istnieje 
taka potrzeba). IPET obowiązkowo musi zawierać informacje, o których mowa w aktualnym 
oporządzeniu MEN a sprawie warunków organizowania kształcenia dla dzieci niepełnosprawnych, 

- zapoznaje dyrektora z IPET-em, uzyskuje akceptację dyrektora, 

  - w przypadku, gdy rodzic/ prawny opiekun nie uczestniczył w pracach Zespołu, w ciągu dwóch dni 
licząc od dnia uzyskania akceptacji IPET-u przez dyrektora szkoły, wzywa rodziców do szkoły/ 
przedszkola celem zapoznania ich z IPET-em. Wręcza rodzicom/ prawnym opiekunom podpisaną 
przez nich kopie Programu, 

- rodzic otrzymuje kopie oceny wielospecjalistycznej funkcjonowania ucznia 

 

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny musi być obowiązkowy przedstawiony 
rodzicom/ prawnym opiekunom ucznia w terminie do 30 dni licząc od dnia zarejestrowania 
dokumentu w sekretariacie szkoły. 



 

4. Nauczyciele realizujący IPET:  

- zakładają i prowadzą dziennik zajęć dodatkowych, 

- na bieżąco informują wychowawcę klasy, do której uczęszcza objęty opieką uczeń, o jego sukcesach 
i porażkach, frekwencji na zajęciach, 

- po każdym półroczu, w terminie ustalonym z wychowawcą, przekazują wychowawcy zapisane  
w dzienniku wnioski i zalecenia do dalszej pracy z uczniem. 

Zespół nauczycieli uczących oraz pedagog i psycholog po każdym półroczu oraz na zakończenie 
zajęć dydaktycznych dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i w 
miarę potrzeby modyfikuje Program. 

5. Wychowawca klasy/grupy w ciągu całego roku szkolnego monitoruje: 

- realizację przez nauczycieli form pomocy zawartych w Programie gdy zajęcia nie są realizowane 
informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły, 

- frekwencję ucznia na zajęciach; w przypadku jego częstej nieobecności wykonuje telefon do 
rodziców/ prawnych opiekunów informując ich o tym fakcie, wykonanie telefonu do rodziców 
odnotowuje w dzienniku zajęć lekcyjnych wpisując również datę przeprowadzonej rozmowy. 

6. Pedagog szkolny w terminie do 20. czerwca każdego roku szkolnego opracowuje i składa do 
dyrektora szkoły sprawozdanie dotyczące wniosków z realizacji Programów. 


