
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  
 

Pomoc w naszej szkole jest dobrowolna i nieodpłatna, zawsze organizowana 
jest za zgodą rodziców/prawnych opiekunów (wymagane pisemne potwierdzenie).  

Pedagog w szkole to osoba do której można zwrócić się o pomoc                                     
Uczeń   
kiedy : 
♥ czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny 
♥ nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem 
♥ masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej 
♥ chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem 
♥ chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób 
♥ masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić 
 
Drodzy Rodzice                                                                                                               
Jeśli:                                                                                                                                        
♥ martwi Cię zachowanie Twojego dziecka,                                                                              
♥ niepokoją Cię jego wyniki w nauce,                                                                                  
♥ coś się dzieje w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje 
dziecko,                                                                                                                            
♥ zachowanie Twojego dziecka nagle się zmieniło, a nie wiesz dlaczego,                           
♥ Twoje dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i chciałbyś mu pomóc to zmienić,                  
♥ chciałbyś poprawić lub pogłębić relacje ze swoim dzieckiem,                                               
♥ nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem się coś dzieje (ma problemy                  
z koncentracją, ma trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, ma trudności                        
z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane itd.),                                       
♥ Twoje dziecko zachowało się tak, że czujesz się zaskoczony i chcesz się upewnić 
czy wszystko jest w porządku,                                                                                                                          
♥ chcesz się zasięgnąć porady dotyczącej instytucji świadczącej pomoc dziecku i 
rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących), 

Przyjdź – razem spróbujemy się temu przyjrzeć. 

W naszej szkole w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej organizujemy uczniom pomoc w formie:  
 

Zajęć specjalistycznych - korekcyjno –kompensacyjnych jest to pomoc dla 
uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się ( uczniowie posiadają badania poradni psychologiczno-
pedagogicznej gdzie zawarte są wskazówki i zalecenia do pracy ).                                   

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela posiadającego przygotowanie z zakresu 
terapii pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 osób.  

 

Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest to pomoc dla uczniów mających 
trudności w uczeniu się, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 
edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.  
 

Zajęć socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym 

organizuje się w miarę potrzeb dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami 



utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Prowadzone są w naszej szkole przez 

pedagoga szkolnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

Zajęć rozwijających uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie 

uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.  

 

Zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla 
uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 10.  
 
Wszystkie wyżej wskazane rodzaje zajęć prowadzą nauczyciele- wychowawcy 
klas i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaj u zajęć.  

 
Wyprawka szkolna -uczniowie otrzymują bezpłatnie podręczniki ze szkoły 
 
Pomoc socjalna udzielana poprzez MOPS w Dębicy to: 

Stypendium szkolne to świadczenie przydzielane uczniom w trudnej sytuacji 

materialnej i życiowej na pokrycie wydatków związanych z edukacją. Należą do nich: 
zajęcia dydaktyczne, językowe, artystyczne, sprzęt komputerowy, wyposażenie 
ucznia, podręczniki, odzież sportowa, Internet i wiele innych. Trzeba pamiętać o 
dokumentowaniu wydatków. 

Wnioski: 

stypendium szkolne termin nieprzekraczalny składania wniosków to od 1 września 

do 15 września stypendia szkolne przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej przy ul. Akademickiej 12, Pokój nr 7, Tel. 14 670 50 06 wew.120  
 

Zasiłek szkolny to świadczenie przyznawane uczniom, którzy chwilowo znaleźli 

się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w związku ze zdarzeniem losowym i 
jest przeznaczone na pokrycie wszelkich wydatków związanych z edukacją.  

Wnioski: 

zasiłek szkolny  w każdym terminie gdy uczeń potrzebuje pomocy 

Świadczenie „Dobry Start”  to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich 

uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na 

dochód można składać online od 1 lipca przez stronę: https://empatia.mpips.gov.pl/ 

 

 

 

https://empatia.mpips.gov.pl/

