
Załącznik 1 do Procedury OiUPPP      

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. H. Sienkiewicza w  Słupsku

EWIDENCJA UCZNIÓW, KTÓRYM UDZIELANA JEST POMOC PSYCHOLOGICZNO-
PEDAGOGICZNA W KLASIE…........…..W ROKU SZKOLNYM ………………….

lP Nazwisko i imię 
ucznia- lista

Nr 
opinii/orz
eczenia

Osoby 
inicjujące 
objęcie 
ucznia 
pomocą 
pp

Rodzaj 
choroby/tr
udności 
ucznia

Formy 
udzielonej
pomocy  
(kto 
prowadzi)

Wymiar 
godzin i 
czas 
trwania 
pomocy 
pp

Grafik/ 
plan 
pomocy
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Załącznik 2 do Procedury OiUPPP      

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. H. Sienkiewicza w  Słupsku

                                                                         ……………………, ………………………
miejscowość, data

Pan/Pani

……………………………………………

……………………………………………

                                                                                           

        ZGODA RODZICA NA PROPONOWANE FORMY POMOCY

Niniejszym informuję, iż zgodnie z  Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r.

w  sprawie  zasad  organizacji  i  udzielania  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  w

publicznych przedszkolach,  szkołach i  placówkach (Dz. U.  z 2017 r.,  poz.  1591),  zostały

ustalone następujące formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które będą realizowane w

okresie  roku  szkolnego……………………dla…………………………………………….….,

ucznia  klasy  ………………………

Formy pomocy Wymiar godzin

        ………………………………...

              podpis dyrektora szkoły

Potwierdzam, że zapoznałam się z formami pomocy oraz wyrażam zgodę na objęcie pomocą

psychologiczno-pedagogiczną moje dziecko …………………………

                                                   

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

 data                                                                                         podpis rodzica

Zgoda na objęcie pomocą ucznia jest równoznaczna z udziałem dziecka w proponowanych 

zajęciach.
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Załącznik 3 do Procedury OiUPPP   
   

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. H. Sienkiewicza w  Słupsku

                                                                         ……………………, ………………………
miejscowość, data

OCENA EFEKTYWNOŚCI

Protokół ze spotkania nauczycieli w sprawie oceny efektywności udzielonej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej za rok szkolny 20……………...20…….………….
Na spotkaniu omówiono zmiany i postępy w nauce i funkcjonowaniu ucznia w szkole.
Imię i nazwisko ucznia…………………………………………………………… 
Klasa…………
Data spotkania…………….
L.p Formy pomocy Ocena efektywności / omówienie osiągnięć, 

mocne strony, słabe strony, nad czym należy 
popracować/

1. Zajęcia korekcyjno - 
kompensacyjne

2. Zajęcia dydaktyczno - 
wyrównawcze

3. Zajęcia rozwijające 
kompetencje emocjonalno - 
społeczne

4. Zajęcia rozwijające 
umiejętność uczenia się

5. Zajęcia o charakterze 
terapeutycznym

6. Zajęcia logopedyczne
7. Zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu 
oraz planowaniem kształcenia i
kariery zawodowej

8. Bieżąca praca z uczniem ( na 
lekcjach)

9. Doradztwo zawodowe 
(zbiorcze)

4. Wnioski (wypełnia wychowawca):

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………

5. Zalecenia : np. starać się ograniczać ilość zadawanych prac,  rozwijać umiejętność 
(wypełnia wychowawca)
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………

6. Lista obecności na spotkaniu

Lp. Nazwisko i imię nauczyciela Nauczany przedmiot Podpis nauczyciela

     ………………………………...

      podpis dyrektora szkoły
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Załącznik 4 do Procedury OiUPPP

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. H. Sienkiewicza w  Słupsku

                                                                          

ZGODA RODZICÓW NA WYSTĄPIENIE Z WNIOSKIEM DO
 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

……………………………

      miejscowość, data

Wyrażam  zgodę  na  wystąpienie  Dyrektora  Szkoły  Podstawowej  nr  1  im.  H.

Sienkiewicza w Słupsku do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Słupsku z wnioskiem

o: 

(*niepotrzebne skreślić)

1. przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu 

2. wydanie opinii w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

mojego dziecka…………………………………………………ur.……………………  

w………………………………………………,zamieszkałego………………………………

………..…………………………………………………………………………………….……

……………………………………………
           podpis rodzica/prawnego opiekuna
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Załącznik 5 do Procedury OiUPPP     

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. H. Sienkiewicza w  Słupsku

   

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY (IPET)

I. METRYCZKA:

Imię i nazwisko ucznia

Rok urodzenia ucznia

Podstawa założenia IPET – nr i data 
wydania orzeczenia
Rozpoznanie wynikające z orzeczenia

Nazwa szkoły

Oznaczenie etapu edukacyjnego

Oznaczenie klasy  

II. CELE PROGRAMU

a. Cele edukacyjne

b. Cele terapeutyczne

III.  ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW
PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM W CELU POPRAWY

FUNKCJONOWANIA UCZNIA I WZMACNIANIU JEGO
UCZESTNICTWA W ŻYCIU SZKOŁY:

a. nauczyciele pracujący z uczniem

b. Działania o charakterze 
socjoterapeutycznym/
terapeutycznym
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c. Działania o charakterze 
rewalidacyjnym

d. Psycholog 

e. Logopeda

IV. ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I

EDUKACYJNCYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH
UCZNIA

Ogólne:

       Szczegółowe: załączniki Nr 

f. Formy pracy
      Metody pracy

V.  RODZAJ I SPOSÓB DOSTOSOWANIA WARUNKÓW ORGANIZACJI 
KSZTAŁCENIA DO RODZAJU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI UCZNIA 

VI. ZAKRES WSPÓLPRACY NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z 
RODZICAMI DZIECKA W REALIZACJI PROGRAMU

Współpraca w zakresie osiągania przez ucznia celów edukacyjno-terapeutycznych:
.

VII. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA

VIII.  Formy pomocy udzielane 
uczniowi – okres 
udzielania, wymiar godzin

Formy pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej

Tygodniowy
wymiar 
godzin

Okres 
udzielania
pomocy

Zajęcia 
rewalidacyjne
Zajęcia  
socjoterapeutyczne
/terapeutyczne
Zajęcia 
logopedyczne
Terapia 
psychologiczna
Zajęcia 
dydaktyczno - 
wyrównawcze

IX. Zajęcia socjoterapeutyczne /rewalidacyjne/inne1)

X. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia lub z zakresu doradztwa 
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zawodowego1)

XI. Wybrane zajęcia edukacyjne, realizowane indywidualnie z uczniem lub w 
grupie do 5 osób (w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych, możliwości psychofizycznych ucznia, wskazanych w 
orzeczeniu)1)

XII. Okresowa ocena 
efektywności  
podejmowanych działań

Przynajmniej dwa razy w roku szkolnym :
- w I semestrze (do końca grudnia)
- do 15 kwietnia

XIII.  Ewaluacja - bieżąca obserwacja ucznia na zajęciach 
- wywiad z rodzicami i uczącymi nauczycielami 
na temat postępów i trudności 

1) Wypełnia się, gdy dotyczy ucznia

     ………………………………...
                                                                                                podpis dyrektora szkoły

……..……………… …………………………………………
Data Podpis rodziców/prawnych opiekunów
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                                                                                         Załącznik 6 do Procedury OiUPPP    

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. H. Sienkiewicza w  Słupsku

WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA

WRAZ Z OCENĄ EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO -

PEDAGOGICZNEJ

Imię i nazwisko ucznia...........................................……..    klasa  ..................

Data spotkania:………………………..   za okres ….............................…………..

1. Poziom wiedzy i umiejętności szkolnych. Funkcje percepcyjno-motoryczne

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Mocne strony ucznia, predyspozycje, zainteresowania, uzdolnienia

….............................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.......…………………………..………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3. Funkcjonowanie  społeczno-  emocjonalne  (jako  ucznia  i  członka  społeczności

klasowej).

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

4. Motywacja:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5.   Zakres  i  charakter  wsparcia  ze  strony  nauczycieli  i  specjalistów,  asystentów  lub

pomocy nauczycieli,  potrzeby ucznia

………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………

6. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w szkole

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………....

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

7. Efekty działań, wnioski podejmowane w celu przezwyciężenia niepowodzeń

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

8. Zalecenia do pracy na II półrocze/na przyszły rok szkolny:

*(Co rekomenduje zespół na dalszy etap pracy z dzieckiem?)
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Data:  …......................................                                   Podpisy członków zespołu:                   

    ………………………………...

           podpis dyrektora szkoły
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Załącznik 7 do Procedury OiUPPP     

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. H. Sienkiewicza w  Słupsku
                                                                                                       Słupsk, dnia……………….

Informacja dla rodziców

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017r., w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, im. H. Sienkiewicza w Słupsku, informuje, że w

dniu……………………………………… o godzinie……………………………. odbędzie się

spotkanie  Zespołu  do  spraw  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla  ucznia  (imię  i

nazwisko)………………………………………………………………………………………..

Na wniosek rodziców w spotkaniu, oprócz nauczycieli, mogą uczestniczyć inne osoby,

w tym w szczególności: lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

                                                                                          

                                                                                                   ……………………………….
                                                                                                      podpis dyrektora szkoły

Potwierdzam  zapoznanie  się  z  treścią  informacji  i  wnioskuję  o  udział  w  spotkaniu

następujących osób:

1. …………………………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………………………………

Słupsk, dnia……………….                                         ………………..…………………..
                   podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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Załącznik 8 do Procedury OiUPPP     

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. H. Sienkiewicza w  Słupsku

ARKUSZ ZBIORCZY POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
 W SP1 SŁUPSK

1. Rok szkolny………………………………………………….………………
2. klasa…………………………………………………...…………………….
3. Imię i nazwisko wychowawcy………….……………………………………
4. Liczba uczniów objętych pomocą……………………………………………
5. Diagnoza pedagogiczna w liczbach:
- ilość uczniów z dysleksją rozwojową………………………………………..
- ilość uczniów z dysgrafią………………..…………………………………….
- ilość uczniów z dysortografią……………...…………………………………..
- ilość uczniów z dyskalkulią…………...………………………………………..
- ilość uczniów z zespołem Aspergera…………………………………………....
- ilość uczniów z niedosłuchem…………………………………………………
 - ilość uczniów niedowidzących…………………………………………………
- ilość uczniów z autyzmem………………………………………………………
- ilość uczniów z chorobami przewlekłymi……………………………………….
- ilość uczniów z niedostosowaniem społecznym………………………………..
- ilość uczniów szczególnie uzdolnionych………………………………………..
- ilość uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się……………………
- ilość uczniów z nerwicą, w tym z fobią…………………………………………
- ilość uczniów z innymi zaburzeniami rozwojowymi……………………………
- ilość uczniów na kołach przedmiotowych………………………………………
- ilość uczniów na kołach sportowych……………………………………………
- ilość uczniów na kołach artystycznych………………………………………….
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Załącznik 9 do Procedury OiUPPP     

Szkoła Podstawowa nr 1 
 im. H. Sienkiewicza w  Słupsku

REJESTR FORM POMOCY W KLASIE……………
DLA RODZICÓW W FORMIE WARSZTATÓW, SZKOLEŃ, ZAJĘĆ OTWARTYCH

Lp. Data Forma zajęć  Tematyka/rodzaj zajęć Osoba prowadząca
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