
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego w Jarocinie 

 
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 

Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, a w szczególności: peda-

gog/doradca zawodowy, logopeda, i terapeuta pedagogiczny. 

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

� Dla kogo organizowane: uczniowie mający trudności w nauce w szczególności 

w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształ-

cenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. 

� Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 

pomocy. 

� Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjali ści posiada-

jący kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

� Ilość uczestników: do 8 uczniów. 

� Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut. 

2. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

� Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

� Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 

pomocy. 

� Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiada-

jący kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć . 

� Ilość uczestników: do 5 uczniów. 

� Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut. W uzasadnionych przypadkach do-

puszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując usta-

lony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

3. Zajęcia logopedyczne 

� Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują zaburze-

nia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. 

� Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 

pomocy. 



� Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiada-

jący kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

� Ilość uczestników: do 4 uczniów. 

� Czas trwania pojedynczej jednostki: 45 minut. W uzasadnionych przypadkach do-

puszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, zachowując usta-

lony dla ucznia łączny czas tych zajęć. 

4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. 

� Dla kogo organizowane: uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne. 

� Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą 

pomocy. 

� Prowadzący: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiada-

jący kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

� Ilość uczestników: do 10 uczniów. 

 

 

 


