Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XLIV Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Banacha w Warszawie w roku szkolnym 2018/2019

Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej jest rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku.
Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w XLIV Liceum Ogólnokształcącym jest:



rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;



rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;



rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w Liceum, w celu
wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści, w
szczególności psycholodzy, pedagog szkolny, doradca zawodowy.
Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami,
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży.
Formy i sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Liceum
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona
uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele oraz specjaliści, a w
szczególności: psycholodzy, pedagog szkolny oraz doradca zawodowy.
Osobą, do której należy planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
- we współpracy z nauczycielami i specjalistami - jest wychowawca klasy. Dyrektor może jednak wskazać inną
osobę, która będzie wykonywała powyższe zadania.
Nauczyciele i specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne
możliwości psychofizyczne uczniów. Określają ich mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia.
Rozpoznają również przyczyny edukacyjnych niepowodzeń lub trudności w funkcjonowaniu, w tym bariery i
ograniczenia utrudniające uczniowi funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu szkoły.
Podejmują również działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia
efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania.
W działaniach tych współpracują - zarówno w procesie diagnostycznym jak i postdiagnostycznym - z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 oraz innymi o określonej specjalizacji.
Nauczyciele i specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
a.

obserwację pedagogiczna, w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u nich:

o

trudności w uczeniu się oraz ryzyka wystąpienia trudności w uczeniu się, a także potencjału
ucznia i jego zainteresowań;

o
b.

szczególnych uzdolnień;

wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej z nimi pracy.

Planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowawca klasy oraz nauczyciele i
specjaliści współpracują z rodzicami ucznia lub z nim samym, jeśli jest pełnoletni, a także - w zależności od
potrzeb - z innymi osobami, poradniami lub organizacjami wymienionymi w rozporządzeniu.
Orzeczenia i opinie z poradni, a pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Przy planowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów należy uwzględnić dostosowania edukacyjne
wynikające z wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne bądź inne specjalistyczne placówki opinii
i orzeczeń. Dokumenty te powinny być składane do gabinetu psychologa i pedagoga szkolnego. Na ich podstawie
następuje ustalanie: form udzielania pomocy, okresu ich udzielania, wymiaru godzin, podmiotów udzielających
wsparcia.
Psycholog i pedagog szkolny są w naszym Liceum odpowiedzialni za:



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



diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym;



udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb;



podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;



minimalizowanie

skutków

zaburzeń

rozwojowych,

zapobieganie

zaburzeniom

zachowania

oraz

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i lokalnym uczniów;



inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;



ścisłą współpracę z ośrodkami pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a szczególnie z psychologiem
oddelegowanym do naszego Liceum z ramienia rejonowej PPP nr 8;



pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji
i uzdolnień uczniów;



wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych w:
a.

rozpoznawaniu

indywidualnych

potrzeb

rozwojowych

i

edukacyjnych

oraz

możliwości

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo
w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b.

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

