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Procedura postępowania w przypadku niepowodzeń szkolnych ucznia 

1. Nauczyciel, krtóry zauważa narastające niepowodzenia szkolne ucznia informuje o tym 
wychowawcę klasy. 
 

2. Jeżeli uczeń posiada opinię albo orzeczenie PPP i jest objęty pomocą psychologiczno - 
pedagogiczną w szkole, wychowawca niezwłocznie zasięga informacji o przebiegu pomocy 

u nauczycieli i specjalistów jej udzielajacych.  
 

3. Wychowawca określa z nauczycielem (ewentualnie także ze specjalistami udzielającymi 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej) możliwe przyczyny niepowodzeń ucznia i możliwe 
formy pomocy uczniowi lub zmiany w sposobie udzielania pomocy psychologuiczno - 
pedagogicznej.  
 

4. Propozycja odpowiednich form pomocy jest przekazywana uczniowi przez wychowawcę 

lub nauczyciela. 
 

5. Wychowawca i/lub nauczyciel powiadamia rodzica o niepowodzeniach i konieczności 

zmian w sposobie pracy z uczniem. Ustala z rodzicem termin wizyty w szkole. 
 

6. Podczas wizyty w szkole rodzica nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń odnosi 

niepowodzenia szkolne, przekazuje propozycje pomocy i ustala z rodzicem formy pomocy 
i  czas korzystania z niej. O ustaleniach informowany jest uczeń i wychowawca. Wskazane 
jest, aby w rozmowie nauczyciela z rodzicem wychowawca i uczeń brali udział. 
 

7. W przypadku dalszych niepowodzeń pomimo korzystania przez ucznia z pomocy 
albo w przypadku braku konsekwencji w korzystaniu z niej, wychowawca we współpracy 

z nauczycielem oraz w razie potrzeby  ze specjalistami udzialającymi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, organizują działania na rzecz pogłębionej diagnozy przyczyn 

sytuacji szkolnej ucznia. Do działań takich należą w szczególności: zebranie informacji 
o uczniu od Zespołu uczącego w danej klasie, szkolnych specjlistów mających kontakt 
z uczniem, szczegółowy wywiad z uczniem i jego rodzicem, skierowanie ucznia z rodzicem 

do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub specjalistycznej. 
 

8. Po uzyskaniu pogłębionej diagnozy, w szczególności opinii z poradni z zaleceniami, 
wychowawca z nauczycielem/ nauczycielami i ewentualnie szkolnymi specjalistami ustala 
zmiany w udzielanej uczniowi pomocy, dostosowując ją do zaleceń.  
 

9. O każdej zmianie wychowawca informuje rodzica. W przypadku zmian 
w zorganizowanych formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej dyrektor informuje 

rodzica na pismie. W każdym przypadku rodzic może wyrazić zgodę na proponowane zmiany 
lub odmówić zgody.  
 

10. Jeśli nadal brak efektów pomocy, z której uczeń korzysta, albo nie wywiązuje się on 
z korzystania z pomocy, wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycie li uczących, szkolnych 

specjalistów majacych kontakt z uczniem oraz po uzyskaniu zgody dyrektora powinien 
w zależności od problemu: 
a)  motywować ucznia i rodzica do przeniesienia dziecka do szkoły z przyuczeniem 

do zawodu (jeśli uczniowi grozi powtarzająca się drugoroczność,) 
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b) motywować rodzica do wnioskowania do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

o odpowiednie orzeczenie (jeśli przyczyną niepowodzeń są problemy zdrowotne 
lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym) 

c) motywować rodzica dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
do przeniesienia ucznia do szkoły specjalnej, klasy integracyjnej, terapeutycznej 
d) wnioskować w porozumieniu z dyrektorem do Sądu Rodzinnego (jeśli przyczynami 

niepowodzeń mogą być sytuacja rodzinno - bytowa lub demoralizacja ucznia.) 
e) inne ( w zależności od problemu). 
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