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PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z DZIECKIEM SPRAWIAJĄCYM TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE 
w Przedszkolu nr 29 w Gdyni 

 
Podstawa prawna: 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 20216 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) 
• Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy - art. 109 § 1 i § 2 pkt 1 
• Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 
2017 poz. 1591) 

• Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646, z 
późn.zm.) 

• Rozporządzenie MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz.1575) 

• Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz.649). 

 
 

§ 1 
CELE PROCEDURY: 

1. usprawnienie i zwiększenie skuteczności oddziaływań wychowawczych przedszkola  
w sytuacjach trudnych 

2. wskazanie działań naprawczych (korekcyjnych, terapeutycznych) 
3. zapobieganie powtarzaniu się zachowań niepożądanych poprzez wskazanie działań 

profilaktycznych 
4. wypracowanie metod współpracy ze środowiskiem rodzinnym wychowanka 
 

§ 2 

1. Nauczyciel nawiązuje kontakt z rodzicami w celu przekazania i pozyskania dodatkowych informacji 
oraz uzgodnienia wspólnego oddziaływania wychowawczego 

2. Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności  
i rozwiązywania problemów dziecka: 

a) za zgodą rodziców kieruje dziecko na konsultacje specjalistyczną (psycholog terapeuta ), 
b) opracowuje program działań z dzieckiem w oparciu o wnioski wynikające  

z przeprowadzonych badań, 
c) prowadzi działania kompensacyjne. 

3. Nauczyciel wspomaga rodziców w pracy z dzieckiem poprzez : 

a) wskazanie odpowiadającej problemowi literatury, 
b) przekazywanie propozycji zabaw i ćwiczeń, 
c) dostarczanie wiedzy o instytucjach wspomagających rodzinę. 

4. Nauczyciel szczegółowo zapoznaje członków rady pedagogicznej z zaistniałym problemem  
i przedstawia podejmowane wnioski do realizacji. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001591
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001591
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5. Kierując się dobrem dziecka w przypadku pojawiających się problemów rozwojowych  
i braku współpracy, dyrektor przeprowadza w obecności nauczycieli grupy rozmowę  
z rodzicami i sporządza z tego spotkania notatkę służbową. 

6. Wszelkie sygnały na temat zachowania dziecka kierowane do rodzica7 muszą zostać odnotowane w 
zeszycie współpracy z rodzicami. 

7. W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań specjalistycznych oraz braku 
jakiejkolwiek współpracy z przedszkolem, przy problemie dotyczącym dziecka zagrażającego 
bezpieczeństwu innych, Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o zgłoszeniu do Sądu Rodzinnego 
faktu niewydolności wychowawczej rodziny. 


