
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 – poradę kiedy mamy problem 

dotyczący bezpośrednio naszego dziecka jak  i rodziny czy środowiska w jakim się wychowuje  np. 

trudności w nauce, brak motywacji do nauki, nieśmiałość, odrzucenie przez rówieśników, zachowanie 

agresywne, problemy emocjonalne, sytuacje losowe  np. kiedy nasza sytuacja materialna jest trudna, 

rozwód rodziców, przemoc w rodzinie, uzależnienia,  pojawienie się nowego członka rodziny, utrata 

bliskiej osoby czy „porzucenie” dziecka –wyjazd zarobkowy rodziców itp.)  

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. 

Pomoc  socjalna  

Wyprawka szkolna 

Uczniowie otrzymują podręczniki szkolne  bezpłatnie.  



Wyprawka „Dobry start” dla uczniów  jest to świadczenie  w wysokości  300 zł przyznawane raz                             

w roku bez względu na dochód rodziny. : na dziecko od 1 klasy szkoły podstawowej aż do skończenia 

20 lat (lub 24 lat, jeśli jest to osoba niepełnosprawna.  

Świadczenie dobry start nie przysługuję na dziecko: uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko 

realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. „zerówka” w szkole podstawowej, a także w 

przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

 wniosek o wypłatę świadczenia będzie można składać za pośrednictwem Internetu od 1 lipca 

(poprzez portal Emp@tia.mrpips.gov.pl), a w tradycyjnej formie papierowej - od 1 sierpnia                     

(np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.  

Stypendium szkolne  

Zasiłek szkolny 

Wnioski   

stypendia szkolne przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  przy                                            

ul. Akademickiej 12  do 15 września 2019r. Pokój nr 7, Tel. 14 670 50 06  wew.120 

zasiłku szkolnego 

http://www.mops-debica.pl/p,103,regulamin-przyznawania-stypendiow-szkolnych 

 


