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§ 1. 

Postanowienia ogólne 

1. Celem pomocy psychologiczno–pedagogicznej jest wspieranie potencjału rozwojowego 

ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły 

 i środowisku społecznym.   Organizując pomoc psychologiczno–pedagogiczną dla naszych 

uczniów stawiamy sobie do realizacji dwa główne cele: 

1)  dostrzec w porę każdego ucznia, który ma problemy i pomóc mu je rozwiązać; 

2) rozwijać pasje, zdolności i zainteresowania młodzieży. 

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia oraz czynników środowiskowych 

wpływających na jego funkcjonowanie.  

3. Każdy uczeń szkoły ma prawo do uzyskania pomocy psychologiczno–pedagogicznej. 

4. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 

5. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika w szczególności:  

1) z niepełnosprawności;  

2) z niedostosowania społecznego;  

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;  

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) z choroby przewlekłej;  

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) z niepowodzeń edukacyjnych;  

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

 12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  

 6. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na 

wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 
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rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają nauczyciele oraz specjaliści,  

w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuta pedagogiczny. 

Pomoc ta jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, Poradnią 

Psychologiczno–Pedagogiczną w Sochaczewie, innymi poradniami  w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży w tym MOPS i PCPR. 

8. Z wnioskiem o pomoc psychologiczno–pedagogiczną może wystąpić: uczeń, rodzic ucznia, 

dyrektor szkoły, nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, pielęgniarka 

szkolna, poradnia, pracownik socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, organizacja 

pozarządowa lub instytucja działająca na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

9.  Podstawę prawną udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej  

w szkole określa Rozporządzenie MEN dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

 i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz. 1591), zaś w oddziałach gimnazjalnych – Rozporządzenie 

MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r. poz. 

532, ze zm.) 

§ 2. 

Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole jest realizowana przez każdego nauczyciela 

w bieżącej pracy z uczniem. Polega ona w szczególności na:  

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego 

potrzeb; 

 2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznych metod i form pracy; 

 3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych;  

 4) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia.  

 2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna może być świadczona w formach zorganizowanych. 

Są to:  
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1) zajęcia rozwijające uzdolnienia;  

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;  

3) zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne; 

4) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;  

5) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się; 

 6) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;  

7) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

8) zindywidualizowana ścieżka kształcenia.  

3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, organizowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych,             

na podstawie rozpoznania indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy,  

prowadzone  w grupach do 8 uczniów. 

4. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizowane dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się organizowane na podstawie rozpoznania indywidualnej 

potrzeby objęcia uczniów taką formą pomocy. 

5. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizowane dla uczniów mających trudności  

w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, organizowane                         

na podstawie opinii poradni lub rozpoznania indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką 

formą pomocy w grupach do 8 uczniów. 

6. Zajęcia specjalistyczne:  

1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane dla uczniów z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się,  

na podstawie opinii poradni lub  rozpoznania indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką 

formą pomocy, prowadzone  w grupach do  5 uczniów; 

2) zajęcia logopedyczne organizowane dla uczniów z deficytami kompetencji  

i zaburzeniami sprawności językowych na podstawie opinii poradni lub rozpoznania 

indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy w grupach do 4 uczniów; 

3)  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno–społeczne organizowane dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym, na podstawie opinii poradni lub 
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rozpoznania indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy, prowadzone                     

w grupach do 10 uczniów; 

4)  inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane dla uczniów z zaburzeniami               

i odchyleniami rozwojowymi, mający problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz  

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w jej życiu na podstawie rozpoznania indywidualnej 

potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy, prowadzone w grupach  

do 10 uczniów. 

7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły        

w zakresie doradztwa zawodowego. 

8. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą 

uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające  

w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania  

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. Obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem. Objęcie ucznia 

zindywidualizowana ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

9. Do wniosku do poradni o wydanie opinii należy dołączyć uzasadniającą go dokumentację, 

określającą w szczególności: trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole, wpływ przebiegu 

choroby - o ile uczeń ma być objęty zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia 

- na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie jego udziału w zajęciach 

edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym, opinię nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole. 

10. Przed wydaniem opinii, poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami dziecka 

przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia z uwzględnieniem efektów udzielanej mu 

dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Opinia uzyskana z poradni 

powinna zawierać w szczególności: zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach 

edukacyjnych wspólnie z odziałem szkolnym, okres objęcia ucznia zindywidualizowaną 

ścieżką (nie dłuższy niż rok szkolny), działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.  
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11. Tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie z uczniem na wniosek 

rodziców ucznia ustala - z uwzględnieniem opinii poradni - dyrektor, biorąc pod uwagę 

konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej. 

12. Podczas realizacji zindywidualizowanej ścieżki, należy dostosować metody i formy 

realizacji programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

ucznia i do jego możliwości psychofizycznych. Szczególnie należy uwzględnić potrzeby 

ucznia wynikające z jego stanu zdrowia. 

13. Klasy terapeutyczne organizowane dla uczniów wymagających dostosowania organizacji   

i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi na trudności  

w funkcjonowaniu w szkole wynikające z zaburzeń rozwojowych lub ze stanu zdrowia, 

organizowane na podstawie opinii PPP, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą   

w tej formie, liczące do 15 uczniów. Nauczanie jest prowadzone według realizowanych  

w szkole programów nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji                                    

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów do czasu złagodzenia albo wyeliminowania trudności w funkcjonowaniu ucznia, 

stanowiących powód objęcia go pomocą w tej formie. 

14. Inne formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej to:  

1) porady i konsultacje dla uczniów – udzielane i prowadzone przez nauczycieli pedagoga 

szkolnego, psychologa, doradcę zawodowego, logopedę,  

2) porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez pedagoga 

i psychologa, szkolnego, w godzinach ich pracy lub po wcześniejszym osobistym/ 

telefonicznym ustaleniu innego terminu, 

3) porady i konsultacje dla rodziców – udzielane i prowadzone przez nauczycieli,  

w terminach ustalonych w harmonogramie spotkań z rodzicami;  

3) warsztaty i szkolenia dla rodziców – ustalane na bieżąco wg potrzeb, informacje 

przekazuje wychowawca;  

4) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z planem nadzoru 

pedagogicznego lub w godzinach pracy pedagoga i psychologa szkolnego –  

w przypadku potrzeby indywidualnych konsultacji nauczycieli. 
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§ 3. 

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów posiadających 

  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez ucznia orzeczenia          

o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną 

lub specjalistyczną jest udzielana niezwłocznie po złożeniu przez rodziców orzeczenia                  

w sekretariacie szkoły.  

2. W szkole powołuje się zespół ds. pomoc psychologiczno–pedagogicznej uczniom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; dla uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym.  

3. W skład zespołu wchodzą: wychowawca klasy jako przewodniczący zespołu, pedagog 

szkolny, nauczyciele uczący w oddziale.  

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć także: na wniosek dyrektora – przedstawiciel 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc 

nauczyciela; na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.  

5. Dla uczniów zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program 

edukacyjno–terapeutyczny - IPET  ( załącznik nr 4) na okres wskazany w orzeczeniu. 

7. Program opracowuje się w terminie:  

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego realizowanie kształcenie w szkole;  

2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;  

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program –  

w przypadku, gdy uczeń kontynuuje kształcenie w danej szkole. 

 8. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia ( załącznik nr 6) oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu   

o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy w zależności od potrzeb - z poradnią 

psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.  
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9. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, możne strony, predyspozycje, 

zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, 

asystentów lub pomocy nauczyciela; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu  szkolnym, 

a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia  edukacyjne indywidualnie lub w grupie 

liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotkane 

trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem  szkolnym 

oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 

10. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do której uczęszcza uczeń. Dyrektor 

może powierzyć koordynowanie pracy zespołu innemu nauczycielowi lub specjaliście 

prowadzącemu zajęcia z uczniem.  

11. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, mogą być organizowane z inicjatywy 

każdego członka zespołu, rodziców lub dyrektora. 

12. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej (załącznik nr 7) udzielanej uczniowi 

oraz w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy                

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.  

13. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu  

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny.  

14. Wychowawca klasy zawiadamia rodziców ucznia przez e–dziennik o terminie każdego 

spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim co najmniej tydzień wcześniej. 

15. Rodzice ucznia otrzymują, na ich wniosek, kopię programu.  

16. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, 

nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, 

a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.  
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17. Zespół przy ustalaniu form i czasu trwania pomocy uczniowi współpracuje z rodzicami 

ucznia lub w razie potrzeb z poradnią psychologiczno–pedagogiczną.  

18. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.  

19. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.  

20. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program 

Edukacyjno-Terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń  

w nim zawartych i są odpowiedzialni za efekty udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. Nauczyciele i specjaliści monitorują, w ustalony przez siebie sposób, przebieg 

realizacji udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej, jakość zajęć poprzez 

autoewaluację, stałe monitorowanie, zbieranie informacji zwrotnych od rodziców i uczniów. 

21. Sposób pracy zespołu oraz zasady udzielania pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego reguluje 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1578). 

§ 4. 

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów posiadających  

opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w przypadku posiadania przez ucznia opinii 

wydanej przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną lub specjalistyczną jest udzielana 

niezwłocznie po złożeniu przez rodzica opinii w sekretariacie szkoły. 

2. Jeżeli rodzic ucznia nie wyraża zgody na organizowanie przez Szkołę pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, składa pisemny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 2) 

3. Wychowawca koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej.  

4. Wychowawca razem ze specjalistami zatrudnionymi w szkole i wszystkimi nauczycielami 

uczącymi ucznia niezwłocznie, dokonuje wstępnej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 
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(załącznik nr 8) oraz ustala plan działań i proponowane formy udzielania pomocy, okres jej 

udzielania oraz wymiar godzin.  

5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.  

6. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.  

7. Osobą odpowiedzialną za sposób zorganizowania, przebieg udzielanej pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej jest wychowawca oddziału. 

8. Wychowawca oddziału odpowiada za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji ucznia. 

9. Osobami odpowiedzialnymi za efekty udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej      

są osoby udzielające pomocy psychologiczno–pedagogicznej.   

10. Nauczyciele i specjaliści, w wybrany przez siebie sposób, monitorują przebieg realizacji 

udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej uczniom z danego oddziału, jakość 

prowadzonych zajęć poprzez autoewaluację, stałe monitorowanie, zbieranie informacji 

zwrotnych od rodziców i uczniów. 

§ 5. 

Organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla pozostałych uczniów 

1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom: 

1)  jeżeli na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez 

nauczycieli i specjalistów koniecznym jest zorganizowanie pomocy doraźnej w bieżącej pracy 

z uczniem lub w różnych formach pomocy;  

2) na złożony do sekretariatu  pisemnie lub drogą elektroniczną wniosek uprawnionych osób 

lub instytucji,  który zostaje przekazany do  wychowawcy (załącznik nr 1) 

2. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno –pedagogiczną 

odpowiednio nauczyciel  lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy  w bieżącej pracy         

z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy. 
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3. Wychowawca, otrzymany komunikat zapisuje w dokumentacji zespołu nauczycieli  i,  

jeżeli stwierdzi taką potrzebę,  informuje innych nauczycieli  oraz specjalistów o konieczności 

objęcia ucznia pomocą w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. 

4. Wychowawca we współpracy z zespołem nauczycieli uczących w oddziale planuje 

 i koordynuje pomoc psychologiczno–pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.  Ocena funkcjonowania ucznia 

dokonywana jest przez zespół nauczycieli uczących w oddziale na podstawie rozpoznania 

potrzeb i możliwości ucznia.  Zespół podejmuje ustalenia w zakresie dostosowania wymagań 

edukacyjnych, metod i form pracy, sposobów sprawdzania osiągnięć, indywidualizacji pracy 

na zajęciach, dostosowania warunków nauki i działań sprzyjających rozwojowi kompetencji 

oraz potencjału ucznia.  (załącznik nr 8) 

5. Wychowawca odnotowuje informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno–

pedagogiczną w stosownym miejscu w e-dzienniku 

6. Wychowawca informuje przez dziennik elektroniczny rodziców o objęciu ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną i proponowanych sposobach pomocy dziecku.  Na bieżąco 

współpracuje z rodzicami, informuje ich o efektywności pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej i postępach ucznia.  

7. W przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą w formie zajęć, 

wychowawca składa do koordynatora/ dyrektora szkoły  wniosek o ustalenie wymiaru  godzin 

i okresu, w którym  poszczególne formy będą realizowane. 

8. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.  

9.  O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.  

10. Jeżeli rodzic nie wyraża zgody na organizowanie w szkole pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej lub z niej rezygnuje w trakcie udzielania, składa pisemny wniosek w tej 

sprawie (załącznik nr 2). 

11. Zespół nauczycieli uczących w oddziale dokonuje okresowej analizy efektywności 

udzielanej pomocy psychologiczno–pedagogicznej   i formułuje wnioski  dotyczące dalszych 

działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. W przypadku, gdy z wniosków 

wynika, że mimo udzielanej pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania  ucznia, zespół  
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wnioskuje o wystąpienie do poradni psychologiczno–pedagogicznej  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu  rozwiązania problemu. 

§ 6. 

Organizacja nauczania indywidualnego 

1. Indywidualne nauczanie obejmuje dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia udział w zajęciach szkolnych. 

2. Na prośbę rodzica bądź prawnego opiekuna lekarz specjalista wydaje zaświadczenie  

o potrzebie nauczania indywidualnego.  

3. Rodzic bądź prawny opiekun z zaświadczeniem udają się do Poradni Psychologiczno– 

Pedagogicznej w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia indywidualnego  

4. Na wniosek rodziców zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej wydaje orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.  

5. Rodzice składają u dyrektora szkoły podanie o przyznanie indywidualnego nauczania dla 

ich dziecka wraz z orzeczeniem poradni.  

6. Dyrektor szkoły występuje do organu prowadzącego szkołę z aneksem do arkusza 

organizacji.   

7. Nauczanie indywidualne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego nauczania w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu 

zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej. 

8. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia,  

w szczególności w domu rodzinnym.  

9. Dyrektor wyznacza nauczycieli, którym powierza prowadzenie zajęć nauczania 

indywidualnego i w porozumieniu z nimi ustala plan zajęć ucznia. O terminie rozpoczęcia 

nauczania indywidualnego rodzice są informowani przez wychowawcę klasy. 

10. W nauczaniu indywidualnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej 

kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu 

nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.  

11. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może 

odstąpić od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami 

edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia.  
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§ 7. 

Wsparcie dla ucznia cudzoziemskiego 

1. Cudzoziemcy korzystają z nauki i opieki w szkole do ukończenia 18 lat na warunkach 

dotyczących obywateli polskich. 

2. Uczeń cudzoziemski przyjmowany jest do szkoły na podstawie dokumentów bez 

konieczności dokonywania ich nostryfikacji. 

3. Dyrektor szkoły może zakwalifikować ucznia przybywającego z zagranicy do 

odpowiedniej klasy, biorąc pod uwagę także wiek ucznia, opinię rodzica. 

4. Uczeń cudzoziemski podlegający obowiązkowi szkolnemu, który nie zna języka polskiego 

albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, ma prawo do 

dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego w formie dodatkowych zajęć lekcyjnych  

z języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego organizuje organ prowadzący. 

Korzystanie przez cudzoziemców z dodatkowych zajęć z języka polskiego nie jest 

ograniczone czasowo. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone 

indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego  

w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym 

niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. 

5.  Jeżeli nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne z danego przedmiotu stwierdzi 

konieczność uzupełnienia różnic programowych, organ prowadzący szkołę organizuje  

w szkole dodatkowe zajęcia wyrównawcze z tego przedmiotu.  Dodatkowe zajęcia 

wyrównawcze z danego przedmiotu są prowadzone indywidualnie lub w grupach, w formie 

dodatkowych zajęć lekcyjnych z tego przedmiotu, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej 

tygodniowo przez okres 12 miesięcy. 

6. Łączny wymiar dodatkowych zajęć z języka polskiego i zajęć wyrównawczych nie może 

przekroczyć 5 godzin tygodniowo. 

7. Uczniowie – cudzoziemcy podlegający obowiązkowi szkolnemu, którzy nie znają języka 

polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo 

do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną  

w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły nie dłużej niż przez okres 12 

miesięcy. 
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8. Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub 

konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno – 

oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem 

szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia, jeżeli do 

udziału w tym kształceniu zostanie zgłoszonych co najmniej 7 uczniów.  Łączny wymiar 

godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia nie może być wyższy niż 5 godzin 

lekcyjnych tygodniowo. 

9. Zespół nauczycieli uczących w oddziale, do którego uczęszcza uczeń opracowuje plan 

wspierania ucznia cudzoziemskiego w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Każdy 

nauczyciel pracujący z uczniem w bieżącej pracy z uczniem: 

1)  określa   różnice programowe i ustala tryb ich wyrównania;  

2) opracowuje zakres wymagań przedmiotowych, dostosowanych do stopnia znajomości 

przez ucznia języka polskiego; 

3)  stosuje oddzielne kryteria ocen pracy ucznia cudzoziemskiego; 

4) dostosowuje instrukcje dla ucznia do jego językowych umiejętności; 

5) umożliwia uczniowi wykazanie się wiedzą i umiejętnościami z danego tematu, poprzez 

dostosowanie metod pracy do jego możliwości językowych, np. zapis graficzny, 

wykonywanie doświadczeń; 

6) stosuje teksty preparowane na wszystkich przedmiotach; 

7) przygotowuje na podstawie materiałów programowych krótkie, proste streszczenia,               

np. tekstów z podręczników z rożnych przedmiotów, streszczenia lektur, zawsze dostosowane 

do poziomu znajomości języka polskiego; 

8) udziela uczniowi cudzoziemskiemu  informacji zwrotnej podczas lekcji; 

9) dostosowuje pracę domową do jego umiejętności i możliwości, organizuje pomoc 

koleżeńską w odrabianiu lekcji; 

10) umożliwia uczniowi dostęp do materiałów w języku rodzimym lub zrozumiałym dla 

niego. 

9. Uczeń, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 

tekstu, może przystąpić do części pierwszej lub części drugiej egzaminu gimnazjalnego –  

w warunkach i formie dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 

http://eko-tur.pl/szkolenia/3,Szkolenia_rad_pedagogicznych-dla_szkol;2594,Informacja_zwrotna_i_Ocenianie_Ksztaltujace_-_zastosowanie_w_praktyce_szkolnej
http://eko-tur.pl/szkolenia/3,Szkolenia_rad_pedagogicznych-dla_szkol;204,Wspieranie_uczniow_o_szczegolnych_potrzebach_edukacyjnych
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psychofizycznych, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Dostosowanie formy 

polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do potrzeb 

ucznia, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego 

tekstu. Dostosowanie warunków polega m.in. na wykorzystaniu odpowiednich środków 

dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego), odpowiednim przedłużeniu czasu 

przewidzianego na przeprowadzenie tych egzaminów. 

10. Warunki podejmowania nauki przez cudzoziemców szkole podstawowej są określone 

przepisami: art. 165 i 166 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 

r. poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.  

w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących 

obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1655) ; w oddziałach gimnazjalnych – art. 363 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 

2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami 

polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1634)  

 

§ 8. 

Zezwolenie na indywidualny program nauki 

1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie 

zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań  

i możliwości edukacyjnych.  

2. Uczeń może realizować indywidualny program na każdym etapie edukacyjnym.  

3. Zezwolenie na indywidualny program nauki może być udzielone po upływie co najmniej 

jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.  

4. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki mogą wystąpić:  

1) uczeń za zgodą rodziców;  

2) rodzice;   
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3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców ucznia.  

5. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy.  

6. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach  

i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia.  

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie 

zezwolenia na indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub 

akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować 

pod jego kierunkiem.  

8. Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających           

ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.  

9. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, 

pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.  

10. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga opinii 

rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

11. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program nauki w przypadku pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

12. Zezwolenia udziela się na czas określony.  

13. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny 

program nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.  

14. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program nauki, wyznacza 

uczniowi nauczyciela - opiekuna i ustala zakres jego obowiązków. 

 15. Uczeń realizujący indywidualny program nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia 

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na 

wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości 

lub w części we własnym zakresie. 

16. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym programem nauki, nauczyciel 
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prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, 

dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.  

17. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program 

nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w statucie szkoły. 

18. Udzielanie zezwoleń na indywidualny program nauki określa Rozporządzenie MEN                

z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny 

program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. poz.  

1569) 

§ 9. 

Zezwolenie na indywidualny tok nauki 

1.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział      

w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla 

danej klasy.  

2. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku 

szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany                                     

i promowany w czasie całego roku szkolnego.  

3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki. 

 3. Uczeń może realizować indywidualny tok nauki na każdym etapie edukacyjnym. 

4. Zezwolenie na indywidualny tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej 

jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.  

5. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki mogą wystąpić: 

 1) uczeń,  za zgodą rodziców; 

 2) rodzice ucznia;  

3) wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy 

wniosek – za zgodą rodziców ucznia.  

6. Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy 



18 
 

7. Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach                      

i oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia.  

8.  Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie 

zezwolenia na indywidualny tok nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub 

akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować 

pod jego kierunkiem.  

9. Indywidualny tok nauki, w którym uczeń realizuje indywidualny program nauki nie może 

obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, 

ustalonego dla danej klasy. 

 10. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel 

prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, 

psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.  

 11. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki, zasięga 

opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 12. Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady 

pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

13. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu 

jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się 

także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.  

14. Zezwolenia udziela się na czas określony. 

 15. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły może on kontynuować indywidualny tok 

nauki po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły, do której został przyjęty.  

16. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok nauki, wyznacza 

uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.  

17. Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia 

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na 

wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości 

lub w części we własnym zakresie. 
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 18. Jeżeli uczeń o wybitnych uzdolnieniach jednokierunkowych nie może sprostać 

wymaganiom z zajęć edukacyjnych nieobjętych indywidualnym tokiem nauki, nauczyciel 

prowadzący zajęcia może, na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, 

dostosować wymagania edukacyjne z tych zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości 

ucznia, z zachowaniem wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej.  

19. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny tok nauki 

odbywa się na warunkach i w sposób określony w statucie szkoły. 

20. Udzielanie zezwoleń na indywidualny tok nauki określa Rozporządzenie MEN z dnia             

9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program 

lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz. U. poz.  1569) 

§ 10. 

Zadania koordynatora pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

1. Koordynator: 

1) prowadzi szkolny wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną                  

( załącznik nr 5); 

2) monitoruje udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole; 

3) wspólnie z wychowawcą planuje udzielanie pomocy, w tym ustala: formy, okres i wymiar 

godzin udzielania pomocy; 

4) informuje dyrektora o wszystkich sprawach związanych z pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną; 

5) planuje pracę Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów 

posiadających orzeczenie;  

6) monitoruje i kontroluje dokumentację wychowawców dotyczącą pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej; 

7) wspólnie z wychowawcą przygotowuje wnioski do poradni psychologiczno- 

pedagogicznej;   

8) przygotowuje roczne sprawozdanie z organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej w szkole; 

9) gromadzi oryginały dokumentów będących podstawą do udzielania pomocy; 

10. współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
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§ 11. 

Zadania wychowawcy klasy 

w zakresie wspierania uczniów i organizacji pomocy w psychologiczno–pedagogicznej 

1. Na pierwszym zebraniu z rodzicami, wychowawca klasy informuje o organizowanej 

pomocy psychologiczno–pedagogicznej na terenie szkoły oraz obowiązujących procedurach. 

2. Do zadań wychowawcy należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów i czynników środowiskowych; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły;  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów              

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności 

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.  

2. Wychowawca prowadzi obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami, 

mającą na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, potencjału ucznia i jego zainteresowań 

oraz szczególnych uzdolnień  

3. Wychowawca gromadzi informacje o uczniu i jego środowisku poprzez:  

1) rozmowy z uczniem i jego rodzicami;  

2) obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z rówieśnikami, rodzicami w sytuacjach 

szkolnych i pozaszkolnych itp.;  

3) wywiad z rodzicami  temat sytuacji rodzinnej ucznia;  

4) analizę zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem 

społecznym; 

5) analizę dokumentów (orzeczeń, opinii, dokumentacji medycznej udostępnionej przez 

rodzica, wyników badań prowadzonych przez specjalistów itp.); 
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6) analizę wytworów dziecka; 

7) testy do diagnozy możliwości intelektualnych, testy badające sposoby uczenia się, testy 

badające osobowość ucznia, testy badające funkcjonowanie społeczne, predyspozycje 

zawodowe, analiza czynników kontekstowych. 

4. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub specjalistę, że uczeń wymaga objęcia 

pomocą psychologiczno- pedagogiczną wychowawca otrzymany komunikat zapisuje                    

w dokumentacji zespołu nauczycieli i informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie 

objęcia ucznia pomocą w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

5. Wychowawca we współpracy z zespołem nauczycieli uczących w oddziale planuje                      

i koordynuje pomoc psychologiczno pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.  Ocena funkcjonowania ucznia 

dokonywana jest przez zespół nauczycieli uczących w oddziale na podstawie rozpoznania 

potrzeb i możliwości ucznia.  Zespół podejmuje ustalenia w zakresie dostosowania wymagań 

edukacyjnych, metod i form pracy, sposobów sprawdzania osiągnięć, indywidualizacji pracy 

na zajęciach, dostosowania warunków nauki i działań sprzyjających rozwojowi kompetencji 

oraz potencjału ucznia.  (załącznik nr 8 ) 

6. Wychowawca niezwłocznie wszczyna zgodnie z procedurami postępowanie udzielania 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przypadku : 

1) dostarczenia przez rodziców orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej;  

2) dostarczenia przez rodziców opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej; 

3) wniosków uprawnionych osób. 

7. Wychowawca odnotowuje informację o objęciu ucznia pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną w stosownym miejscu w e – dzienniku. 

8.Wychowawca informuje przez dziennik elektroniczny rodziców o objęciu ucznia pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną i proponowanych sposobach pomocy dziecku.  Na bieżąco 

współpracuje z rodzicami, informuje ich o efektywności pomocy psychologiczno– 

pedagogicznej i postępach ucznia. 

9. W przypadku stwierdzenia konieczności objęcia ucznia pomocą w formie zajęć, 

wychowawca składa  do koordynatora/ dyrektora szkoły  wniosek o ustalenie wymiaru  

godzin i okresu, w którym  poszczególne formy będą realizowane. Wychowawca klasy 

monitoruje obecności ucznia na zajęciach. 
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10. Wychowawca prowadzi dokumentację pomocy psychologiczno- pedagogicznej: 

1) „teczkę klasy” zawierającą: 

a) imienny wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną,  

b) imienne teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną zawierające 

dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez 

pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza 

oraz innego specjalistę, a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, zgodę 

rodziców na objęcie dziecka pomocą. 

2) w wersji elektronicznej dokumentację rejestrującą ocenę funkcjonowania ucznia                          

i podejmowane działania oraz efekty pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Wydruk 

dołączany jest do teczki ucznia na koniec roku lub po zakończeniu udzielania pomocy.  

11. Zespół nauczycieli uczących w oddziale dokonuje okresowej analizy efektywności 

udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej   i formułuje wnioski dotyczące dalszych 

działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. W przypadku, gdy z wniosków 

wynika, że mimo udzielanej pomocy nie następuje poprawa funkcjonowania  ucznia, zespół  

wnioskuje o wystąpienie do poradni psychologiczno- pedagogicznej                 o 

przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu  rozwiązania problemu. 

12. Do zadań wychowawcy należy także : 

1) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych;  

2) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;  

3) współpraca z rodzicami, nauczycielami, specjalistami, poradnią; 

4) przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych (właściwe przechowywanie 

dokumentacji); 

5) prowadzenie porad i konsultacji dla rodziców. 

 

§ 12. 

Zadania nauczycieli w zakresie wspierania uczniów i organizacji pomocy  

psychologiczno–pedagogicznej 

1. Do zadań nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy                          

w szczególności:  
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1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów i czynników środowiskowych; 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu szkoły;  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów            

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i post diagnostycznym, w szczególności 

w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.  

2. Nauczyciel prowadzi w trakcie bieżącej pracy z uczniami obserwację pedagogiczną: 

1) w oddziale przedszkolnym - 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); 

2) w klasach I-III mającą na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, w tym deficytów 

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych 

trudności w uczeniu się a także potencjału ucznia i jego zainteresowań oraz szczególnych 

uzdolnień;  

3) w klasach starszych mającą na celu rozpoznanie trudności w uczeniu się, a także potencjału 

ucznia i jego zainteresowań oraz szczególnych uzdolnień notując spostrzeżenia. 

3. W przypadku stwierdzenia,  że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną 

nauczyciel niezwłocznie udziela mu tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym 

wychowawcę klasy. 

4. Nauczyciel uczestniczy w ocenie funkcjonowania ucznia, planowaniu pomocy uczniowi        

w ramach zintegrowanych działań zespołu nauczycieli uczących w oddziale oraz ewaluacji. 

5. Nauczyciel wspomaga ucznia przez: 
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1) dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanego programu                      

do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb; 

2) rozpoznawanie sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznych metod i form pracy; 

3) indywidualizację pracy na zajęciach;  

4) dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć;  

5) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

6) działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału ucznia; 

7) motywowanie ucznia; 

8) stosowanie oceniania wspierającego ucznia; 

9) informowanie rodziców o postępach ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy. 

6. Do zadań nauczyciela należy również: 

1)  wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy 

z uczniami; 

2) dbałość o własny rozwój, poszerzanie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej; 

3) aktywny udział w szkoleniach, warsztatach, kursach dotyczących udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej;   

4) współpraca z wychowawcą klasy i specjalistami.     

§ 13. 

Zadania specjalistów 

1. Do zadań psychologa należy:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

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 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły; 

3)  udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich         

do rozpoznanych potrzeb; 

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                   

i młodzieży; 
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5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym                                

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców 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 barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego; 

10. organizowanie różnych form psychoedukacji dla uczniów z objawami niedostosowania 

społecznego; 

11) prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców; 

12) współpraca z nauczycielami i pedagogiem w realizacji zadań profilaktycznych, 

wychowawczych oraz zdrowotnych; 

13) dokonywanie okresowych analiz sytuacji psychologicznej uczniów; 

14) współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi i współpracującymi ze szkołą; 

15) systematyczne prowadzenie dokumentacji. 

2. Do zadań pedagoga należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie 

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 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 
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2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 

w życiu szkoły; 

3)  udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                   

i młodzieży; 

5)  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym                                

i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7)  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

8)  wspieranie nauczycieli, wychowawców 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 barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

9) współpraca z rodzicami i udzielanie im porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich 

trudności napotkanych w wychowywaniu własnych dzieci; 

10) monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego; 

11) podejmowanie działań na rzecz rozpoznawania i zorganizowania opieki i pomocy 

uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej; 

12) współpraca instytucjami i organizacjami wspierającymi i współpracującymi ze szkołą; 

13) organizowanie różnych form terapii pedagogicznej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznego; 

14) prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami. 
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3.  Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

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 szkoły; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców 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 barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4.  Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców                

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców 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 barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 
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b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Do zadań doradcy zawodowego należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne                   

i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 

właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu                                        

z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów; 

4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 

5) organizowanie corocznych spotkań uczniów klas kończących szkołę 

 z przedstawicielami szkół w celu wyboru dalszej ścieżki kształcenia; 

6) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań                       

w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

7) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

8) współpraca z poradniami psychologiczno–pedagogicznymi, w tym   z poradniami 

specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną 

pomoc uczniom i rodzicom. 

§ 14. 

Dokumentowanie organizacji i działań 

w zakresie pomocy psychologiczno –pedagogicznej 

 1. W celu dokumentowania organizacji i działań wspierania uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych prowadzi się niżej wymienioną dokumentację:  

1) dzienniki zajęć wymienionych w § 2 ust.2; 

2) dzienniki specjalistów: pedagoga,  psychologa, logopedy, terapeuty, doradcy zawodowego; 

3) „Teczkę klasy” prowadzoną przez wychowawcę;  

4) IPET-y.  
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2. Rodzaj dokumentacji i sposób prowadzenia dokumentacji jest zgodny z regulacjami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 sierpnia 2017r. 

w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 

dokumentacji. 

 

Załączniki : 

  

1.      Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno- pedagogiczną. 

2.      Wniosek rodzica o rezygnacji z udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

3.      Informacja dla rodziców w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną. 

4.      IPET. 

5.      Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 

6.      Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.  

7.      Ocena efektywności udzielanej pomocy PPP. 

8.      Ocena funkcjonowania ucznia oraz dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia + arkusz pomocniczy 
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Załącznik nr 1 

Sochaczew, dnia ……….. 

 

  

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 1 

 w Sochaczewie 

 

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

 

ucznia/uczennicy ………………………………………………………………klasa …….. 

 

1.Zgłaszający  

 imię i nazwisko:  ……………….…………………………………………………………...   

 (podkreślić  właściwe): uczeń, rodzic/ opiekun prawny ,  przedstawiciel poradni, pracownik 

socjalny, asystent rodziny, kurator sądowy, pielęgniarka  szkolna, przedstawiciel organizacji/ 

instytucji……………………………………. 

 2.    Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną wynika :  (podkreślić  

właściwe): 

 z niepełnosprawności; 

 z niedostosowania społecznego; 

 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

 z  zaburzeń zachowania lub emocji; 

 ze szczególnych uzdolnień; 

 ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

 z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

 z choroby przewlekłej; 

 z sytuacji kryzysowej lub traumatycznej; 

 z niepowodzeń edukacyjnych; 

 z zaniedbań środowiskowych; 

 z trudności adaptacyjnych ( w związku z kształceniem za granicą). 

3. Formy pomocy psychologiczno–pedagogicznej  ( podkreślić proponowane): 

 zajęcia rozwijające uzdolnienia; 

 zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się; 

 zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze; 

 zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno–kompensacyjne, logopedyczne, 

rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, inne o charakterze terapeutycznym; 

 zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

 zindywidualizowana ścieżka kształcenia; 

 porady i konsultacje, warsztaty  

4. Załączniki (właściwe podkreślić): opinia  poradni,  orzeczenie poradni,  zaświadczenie 

lekarskie, brak załączników. 

                                                          

…………………………………… 

                                                                                               (czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Załącznik nr 2 

 

 

Sochaczew, dnia ……….. 

  

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 1 

 w Sochaczewie 

 

 

WNIOSEK 

 

 

Rezygnuję z udzielania mojemu dziecku, 

……………………………………………………….…………………… ucz.  klasy……… 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej przez Szkołę Podstawową nr 1                  

w formie 

.............................................................................................……………………………………

…………….................................................................................................................................. 

 

 

…………………………………… 

  (czytelny podpis rodzica) 
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Załącznik nr 3 

 

Sochaczew, dn. ……………………... 

 

 

Informacja dla rodziców 

w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 1 w Sochaczewie informuje o organizacji pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej 

 

 dla ……………………………………………………………………………ucz.  klasy …... 

 

Formy pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

 

Wymiar godzin 

 

Osoba prowadząca 

Okres udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

    

    

    

 

 

  ………………………………………                                          

……………………………….                                                Podpis wychowawcy 

klasy/nauczyciela specjalisty                          Podpis dyrektora szkoły                                                                                                 

 

Potwierdzam, że zapoznałem się z formami, okresem oraz wymiarem godzin pomocy.  

Wyrażam zgodę na objęcie pomocą psychologiczno–pedagogiczną mojego dziecka i jego   

udział w proponowanych przez szkołę zajęciach.                                                                                                                                                   

                                                                                                                    

………………………………………………. 

                                                                                                                    Podpis 

rodzica/prawnego opiekuna        



33 
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Załącznik nr 4 

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY 
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Metryczka Nazwa szkoły Szkoła  

Imię i nazwisko ucznia, klasa    

Okres na jaki opracowywany jest IPET  

Podstawa objęcia kształceniem specjalnym  

Informacje o uczniu wynikające z dokonanego przez nauczycieli i specjalistów rozpoznania jego możliwości i potrzeb  

Wyniki wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

1. Cechy uczenia (mocne strony), które pozytywnie 

wpływają na jego rozwój  

 

2. Trudności (pierwotne i wtórne)  

Dodatkowe informacje o uczniu  

Sposób realizacji i zakres działań podejmowanych w szkole w celu zapewnienia adekwatnych do potrzeb i możliwości ucznia warunków kształcenia 

specjalnego (zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach) 

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu 

oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności poprzez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z 

uczniem 

  

 Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze 

rewalidacyjnym 

 

Formy i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

 

Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia i 

sposób realizacji tych działań, w przypadku ucznia 

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej także z zakresu 

doradztwa zawodowego 

W ramach zajęć indywidualnych: 

 

Praca w zespole klasowym : 

 

Działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia, oraz 

w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z 

poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, 

placówkami doskonalenia zawodowego, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 
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rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz ze 

specjalistycznymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi 

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 

ucznia w realizacji:  

 zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

 zapewnienia warunków do nauki, sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci lub uczniów; 

 realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

 organizacji innych zajęć odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w 

szczególności zajęć rewalidacyjnych, 

resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 

 działań związanych z integracją dzieci lub uczniów ze 

środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub 

uczniami pełnosprawnymi; 

 przygotowania uczniów do samodzielności w życiu 

dorosłym. 

 

 

Podpisy: 

członków zespołu 

koordynatora 

rodziców  

dyrektora 

 

Metryczka Nazwa szkoły Szkoła  

Imię i nazwisko ucznia, klasa    

Okres na jaki opracowywany jest IPET  
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Podstawa objęcia kształceniem specjalnym  

Informacje o uczniu wynikające z dokonanego przez nauczycieli i specjalistów rozpoznania jego możliwości i potrzeb  

Wyniki wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

3. Cechy uczenia (mocne strony), które pozytywnie 

wpływają na jego rozwój  

 

4. Trudności (pierwotne i wtórne)  

Dodatkowe informacje o uczniu  

Sposób realizacji i zakres działań podejmowanych w szkole w celu zapewnienia adekwatnych do potrzeb i możliwości ucznia warunków kształcenia 

specjalnego (zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach) 

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu 

oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności poprzez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z 

uczniem 

  

 Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze 

rewalidacyjnym 

 

Formy i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

 

Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia i 

sposób realizacji tych działań, w przypadku ucznia 

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej także z zakresu 

doradztwa zawodowego 

W ramach zajęć indywidualnych: 

 

Praca w zespole klasowym : 

 

Działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia, oraz 

w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z 

poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, 

placówkami doskonalenia zawodowego, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz ze 

specjalistycznymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi 

 

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami  
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ucznia w realizacji:  

 zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

 zapewnienia warunków do nauki, sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci lub uczniów; 

 realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

 organizacji innych zajęć odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w 

szczególności zajęć rewalidacyjnych, 

resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 

 działań związanych z integracją dzieci lub uczniów ze 

środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub 

uczniami pełnosprawnymi; 

 przygotowania uczniów do samodzielności w życiu 

dorosłym. 

 

Podpisy: 

członków zespołu 

koordynatora 

rodziców  

dyrektora 

 

Metryczka Nazwa szkoły Szkoła  

Imię i nazwisko ucznia, klasa    

Okres na jaki opracowywany jest IPET  

Podstawa objęcia kształceniem specjalnym  

Informacje o uczniu wynikające z dokonanego przez nauczycieli i specjalistów rozpoznania jego możliwości i potrzeb  

Wyniki wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

5. Cechy uczenia (mocne strony), które pozytywnie 

wpływają na jego rozwój  
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6. Trudności (pierwotne i wtórne)  

Dodatkowe informacje o uczniu  

Sposób realizacji i zakres działań podejmowanych w szkole w celu zapewnienia adekwatnych do potrzeb i możliwości ucznia warunków kształcenia 

specjalnego (zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach) 

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu 

oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności poprzez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z 

uczniem 

  

 Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze 

rewalidacyjnym 

 

Formy i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

 

Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia i 

sposób realizacji tych działań, w przypadku ucznia 

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej także z zakresu 

doradztwa zawodowego 

W ramach zajęć indywidualnych: 

 

Praca w zespole klasowym : 

 

Działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia, oraz 

w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z 

poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, 

placówkami doskonalenia zawodowego, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz ze 

specjalistycznymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi 

 

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 

ucznia w realizacji:  

 zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

 zapewnienia warunków do nauki, sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych, 
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odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci lub uczniów; 

 realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

 organizacji innych zajęć odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w 

szczególności zajęć rewalidacyjnych, 

resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 

 działań związanych z integracją dzieci lub uczniów ze 

środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub 

uczniami pełnosprawnymi; 

 przygotowania uczniów do samodzielności w życiu 

dorosłym. 

Podpisy: 

członków zespołu 

koordynatora 

rodziców  

dyrektora 

 

Metryczka Nazwa szkoły Szkoła  

Imię i nazwisko ucznia, klasa    

Okres na jaki opracowywany jest IPET  

Podstawa objęcia kształceniem specjalnym  

Informacje o uczniu wynikające z dokonanego przez nauczycieli i specjalistów rozpoznania jego możliwości i potrzeb  

Wyniki wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

7. Cechy uczenia (mocne strony), które pozytywnie 

wpływają na jego rozwój  

 

8. Trudności (pierwotne i wtórne)  

Dodatkowe informacje o uczniu  

Sposób realizacji i zakres działań podejmowanych w szkole w celu zapewnienia adekwatnych do potrzeb i możliwości ucznia warunków kształcenia 
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specjalnego (zawartość indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach) 

Zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu 

oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności poprzez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z 

uczniem 

  

 Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze 

rewalidacyjnym 

 

Formy i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane 

 

Zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia i 

sposób realizacji tych działań, w przypadku ucznia 

gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej także z zakresu 

doradztwa zawodowego 

W ramach zajęć indywidualnych: 

 

Praca w zespole klasowym : 

 

Działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia, oraz 

w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z 

poradniami psychologiczno- pedagogicznymi, 

placówkami doskonalenia zawodowego, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży oraz ze 

specjalistycznymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi 

 

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 

ucznia w realizacji:  

 zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

 zapewnienia warunków do nauki, sprzętu 

specjalistycznego i środków dydaktycznych, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci lub uczniów; 
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Załącznik nr 5 

Wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno–pedagogiczną w roku szkolnym ………………. 

Lp. klasa Nazwisko i imię Nr opinii/ Orzeczenia/ 
wniosku 

Podstawa objęcia pomocą 
psychologiczno - 
pedagogiczną 

Data 
objęcia 
pomocą p-p 

Rodzaj zajęć Zalecane formy  pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 
/ w tym  przez PPP zapisane w 
opiniach/orzeczeniach  
 

Formy pomocy pp 
realizowane w 
wymiarze godzin 

uwagi 

 realizacji zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

 organizacji innych zajęć odpowiednich ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w 

szczególności zajęć rewalidacyjnych, 

resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 

 działań związanych z integracją dzieci lub uczniów ze 

środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub 

uczniami pełnosprawnymi; 

 przygotowania uczniów do samodzielności w życiu 

dorosłym. 

Podpisy: 

członków zespołu 

koordynatora 

rodziców  

dyrektora 
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1.           

2.           

3.           
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Załącznik nr 6 

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

Imię i nazwisko ucznia: Data urodzenia: Oddział: 

Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia:  

DIAGNOZY CZĄSTKOWE 

Źródło informacji: Analiza funkcjonowania w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych: 

Analiza orzeczenia, opinii  

Informacje od rodziców  

Obserwacje wychowawcy i nauczycieli  

Kurator sądowy  

Informacje medyczne – np. analiza 

dokumentacji, informacje od lekarzy 

 

Psycholog  

Pedagog  

Logopeda  

Terapeuta pedagogiczny  

Socjoterapeuta  

Nauczyciel biblioteki  

Doradca zawodowy  

Inni specjaliści  
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Analiza prac ucznia  

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu, w 

tym bariery i ograniczenia 

utrudniające funkcjonowanie i 

uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, 

przedszkolnym  

 

 

                                                                                PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA                                                                            

na podstawie diagnoz cząstkowych 

Obszar funkcjonowania 

 

Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające z diagnozy 

ucznia w danym obszarze 

 

Mocne strony 

 

Słabe strony 

Ogólna sprawność fizyczna 

(motoryka duża) 

      

Sprawność rąk dziecka         
(motoryka mała) 

 

 

  

 

  

 Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, 

równowaga) i integracja 

sensoryczna 

      

 

Komunikowanie się oraz 

artykulacja 
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Sfera poznawcza (opanowanie 

techniki szkolnych, zakres 

opanowanych treści programowych, 

osiągnięcia 

 i trudności, pamięć, uwaga, myślenie) 

     

Sfera emocjonalno – motywacyjna 

(radzenie sobie z emocjami, 

motywacja do nauki i pokonywania 

trudności, itp. 

   

Sfera społeczna (kompetencje 

społeczne, relacje z dorosłymi, relacje 

z rówieśnikami, itp.) 

   

Samodzielność i możliwości  

w zakresie samodecydowania 

   

Szczególne uzdolnienia, 

predyspozycje, zainteresowania 

 

 

  

Stan zdrowia  

 

  

Inne obszary ważne z punktu 

widzenia funkcjonowania uczennicy 

   

                                                                                                                                           

Podpisy członków zespołu (w tym rodziców) 
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Załącznik nr 7 

OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

UDZIELANEJ UCZNIOWI ………………….. 

 Zakończenie udzielania określonej formy pomocy  Podsumowanie pomocy udzielanej w 

ciągu  semestru pierwszego   Na wniosek …………….   

1. Data  

2. Przedmiot 

3. Analiza udzielonej pomocy 

 

Które z realizowanych form i 

sposobów pomocy były 

skuteczne? W jakim zakresie? 

 

Które z realizowanych form i 

sposobów pomocy były 

nieskuteczne? Dlaczego? 

 

Których form lub sposobów 

pomocy nie realizowano? Jaka 

był przyczyna zaniechania? 

 

Które spośród założonych 

celów udało się zrealizować? 

 

Których celów nie udało się 

osiągnąć? Co było przyczyną? 

 

Jakie metody pracy z uczniem 

zespół ocenia jako 

najskuteczniejsze? 

 

W jakim zakresie nastąpił 

progres w rozwoju ucznia? 

 

W jakim zakresie nastąpił 

regres? Dlaczego? 

 

4. Wnioski i wskazania do dalszej pracy  ___________________________________________  

 

 

 ______________________________________  ……………………………………… 
podpisy osób obecnych na spotkaniu                                                     podpis dyrektora 
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Załącznik nr 8 

Ocena funkcjonowania ucznia oraz dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

Metryczka/dane  ucznia Imię i nazwisko ucznia:  

Klasa: 

Rok szkolny:       data objęcia ppp: 

Uwagi dodatkowe:  

( np.: drugoroczność) 

 

Podstawa dostosowania 

wymagań 

Orzeczenie….. opinia PPP, wniosek… 

Ocena indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz 

możliwości 

psychofizycznych ucznia 

Słabe strony, trudności, 

deficyty, zaburzenia, bariery 

i ograniczenia* 

Mocne strony ucznia, 

predyspozycje, 

zainteresowania, uzdolnienia 

  

Sposób dostosowania 

wymagań wynikających z 

realizowanych przez 

nauczycieli programów 

nauczania 

 

 

Warunki organizacji 

kształcenia, dostosowanie 

przestrzeni edukacyjnej 

do potrzeb ucznia 

 

 

Metody pracy z uczniem  

 

Formy pracy  

 

 

Środki dydaktyczne  

 

Sposoby sprawdzania 

osiągnięć edukacyjnych 

 

 

Działania sprzyjające 

rozwojowi kompetencji 

oraz potencjału ucznia 

 

 

Informacja dla rodziców 

(sposób, data) 

 

 

 

 

 
 

*patrz arkusz pomocniczy 

  

  


