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Informacja dotycząca prowadzenia obserwacji pedagogicznych  

i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów  

Szkoły Podstawowej nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie 

Szkoła Podstawowa nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa*, podejmuje działania mające na celu rozpoznanie i zaspokojenie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych swoich uczniów.  

Względem każdego ucznia naszej Szkoły, a więc także względem Państwa dziecka, w toku codziennych zajęć 

edukacyjnych prowadzona jest obserwacja pedagogiczna, mająca na celu rozpoznanie jego mocnych stron, a także 

zdiagnozowanie takich obszarów, w których jest możliwe wsparcie rozwoju dziecka. W działania te zaangażowany jest 

tak wychowawca, jak i inni nauczyciele mający zajęcia z Państwa dzieckiem oraz logopeda szkolny. Działania te odbywają 

się przy wsparciu innych szkolnych specjalistów, pod nadzorem Dyrektora. 

O ile w toku prowadzonej obserwacji pedagogicznej względem Państwa dziecka zostanie stwierdzona potrzeba pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zostaną Państwo o tym indywidualnie poinformowani. W takiej sytuacji mogą być 

Państwo zachęcani do któregoś z następujących działań: 

• wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Szkole dodatkowych, specjalistycznych badań, 

• wyrażenie zgody na świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w trakcie bieżącej pracy z uczniem, 

• wyrażenia zgody na udział Państwa dziecka w specjalistycznych zajęciach, 

• skonsultowania dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

Taka sytuacja może dotyczyć zarówno uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami, jak i dzieci, dla których istnieje szansa 

wsparcia rozwoju poprzez specjalistyczne działania. 

Prowadzenie obserwacji, jak i późniejsze korzystanie z ewentualnych różnorodnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie jest nieodpłatne. 

Zasady przetwarzania danych osobowych, w związku ze świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej są 

zawarte w informacji nt. przetwarzania danych ucznia, która jest przekazywana rodzicom na początku roku szkolnego. 

Dokument ten jest też dostępny w sekretariacie Szkoły.  

 

Jako rodzic/opiekun prawny uprawniony do składania oświadczeń dotyczących mojego dziecka 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko dziecka)  

 
oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią Informacji nt. prowadzenia obserwacji pedagogicznej i świadczenia 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego  
w Warszawie.  

  
 

…………..………………………………   
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka) 

*Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280).


