
I. Nauczyciele wychowawcy grup oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w 

szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka 

dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci 

realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację 

pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna) 

II. Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu regulują 

„Procedury udzielania Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w Przedszkolu 

Samorządowym Nr 14 w Białymstoku”. 

III.  Przedszkole może zatrudniać specjalistów, m.in. pedagoga, psychologa, logopedę, 

pedagoga specjalnego, terapeutę pedagogicznego. 

IV. Zadania pedagoga specjalnego: 

1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi 

specjalistami, rodzicami oraz uczniami w: 

a. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola, do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola oraz 

dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz 

z 2022 r. poz. 975 i 1079), 

b. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

c. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci, 

d. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno- 

komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka; 

e. współpraca w zakresie opracowania i realizacji, z zespołem, opracowującym 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka, posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

2. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w: 



a. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka 

i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z 

dzieckiem, 

c. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych, 

d. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dziecka; 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom i 

nauczycielom; 

4. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, 

5. Prowadzenie dokumentacji zgodnej z wymaganiami. 

V.  Zadania psychologa: 

1. Psycholog w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające do niego dzieci, ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci sześcioletnich. 

2. W szczególności do zadań psychologa należy: 

a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym 

diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie ich mocnych stron, 

b. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, 

c. określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym 

działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców 

i nauczycieli, 

d. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla wychowanków, rodziców i nauczycieli, 

e. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 

przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka, 

f. wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz realizowanych programach w 

przedszkolu, 

g. udział w spotkaniach zespołu specjalistów placówki. 

3. Prowadzenie dokumentacji zgodnej z wymaganiami. 

V.  Zadania logopedy: 

1. Przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, 

2. Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie 

pomocy logopedycznej, 

4. Prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono 

nieprawidłowości w rozwoju mowy, 

5. Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami w 

czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami i specjalistami prowadzącymi 

zajęcia korekcyjno-  

6. Kompensacyjne i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli, 



7. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem 

dziecka 

8. Wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z programu 

dydaktyczno-wychowawczego oraz programu rozwoju przedszkola, 

9. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

10. Prowadzenie dokumentacji zgodnej z wymaganiami. 

VI.  Zadania terapeuty pedagogicznego: 

1. prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, 

2.  rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo 

w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

3.  prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o 

charakterze terapeutycznym, 

4. odejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów, 

5.  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów 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 funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Prowadzenie dokumentacji zgodnej z wymaganiami. 


