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PODSTAWA PRAWNA  

 

1. 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 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych szkołach i placówkach. 

3. 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 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

1. W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, 

rodzicom  i nauczycielom.  

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne,                            

a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.  

 

3. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 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 i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kultur 
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4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

 

o rodzicami uczniów; 

o  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi 

o  placówkami doskonalenia nauczycieli; 

o innymi szkołami; 

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

5. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na:  

o diagnozowaniu środowiska ucznia;  

o  rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i 

umożliwianiu ich zaspokojenia; 

o  rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości 

przez ucznia;  

o  wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;  

o opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów 

edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub 

socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 

o  prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;  

o podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo - profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  

o wspieraniu uczniów metodami aktywnymi w dokonywaniu wyboru kierunku 

dalszego kształcenia, zawodu oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;  

o  wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci  

o udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom;  

o  wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

o  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;  

o podejmowaniu działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.  
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6. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych 

oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających 

z:  

o wybitnych uzdolnień;  

o niepełnosprawności;  

o  niedostosowania społecznego;  

o  zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

o  specyficznych trudności w uczeniu się;  

o  zaburzeń komunikacji językowej;  

o choroby przewlekłej;  

o  zaburzeń psychicznych;  

o sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

o  rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;  

o  zaniedbań środowiskowych;  

o  trudności adaptacyjnych;  

o odmienności kulturowej.  

7. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

 

✓ zajęć rozwijających uzdolnienia; 

✓ zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

✓ zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

✓  zajęć specjalistycznych:  

• korekcyjno-kompensacyjnych,  

• logopedycznych,  

• rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne  

• oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

✓ zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół 

podstawowych; 

✓ zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

✓  porad i konsultacji; 

✓ warsztatów. 

   8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla ucznia udzielana jest na podstawie opinii z PPPP, 

zaświadczenia lekarskiego lub wniosku wychowawcy. 
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9. Wychowawca i nauczyciele uczący zobowiązani są dostosować formy i metody pracy z uczniem                                   

o specjalnych potrzebach edukacyjnych w terminie do 30 września każdego roku szkolnego. 

10.  W trakcie  trwania roku szkolnego wychowawca  oraz nauczyciele uczący  mają 14 dni od dnia 

wpłynięcia opinii i 30 dni od dnia wpłynięcia orzeczenia do kształcenia specjalnego na 

opracowanie dostosowań edukacyjnych wynikających z dokumentacji poradni.  

11. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania 

pedagogiczne, których celem jest:  

✓ rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;  

✓ świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;  

✓ dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy 

✓  dostosowywanie tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia i  poziomu wymagań 

edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;  

✓  dostosowanie  metod nauczania i sprawdzania wiadomości oraz umiejętności ucznia;  

✓ umożliwianie uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia 

i środków dydaktycznych;  

✓  różnicowanie stopnia trudności i form prac domowych;  

 

12.  O pomoc psychologiczno–pedagogiczną mogą wnioskować także:  

 

✓ rodzice ucznia/prawni opiekunowie;  

✓ uczeń;  

✓ poradnia psychologiczno–pedagogiczna;  

✓ dyrektor szkoły;  

✓ pielęgniarka szkolna;  

✓ nauczyciel wspomagający;  

✓ pracownik socjalny;  

✓ asystent rodziny;  

✓ kurator sądowy.  

 

13. O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej wychowawca informuje rodziców w formie pisemnej.  
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14. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, 

zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi 

niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu 

edukacyjnego.  

 

15. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, 

uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, diagnozy środowiskowej. 

 

16. W szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami 

uczniów.  

 

17. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich 

prezentacji.  

 

18. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje dyrektor szkoły.  

 

19. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na 

wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

 

20. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają na bieżąco, w zależności od potrzeb, pedagog, 

logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych.  

 

Zadania nauczycieli uczących oraz szkolnych specjalistów. 

 

1.  Do zadań  nauczycieli w szkole  należy w szczególności: 

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów; 

•  określanie mocnych stron, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

•  rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

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

w życiu  szkoły; 

•  podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 
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• współpraca z poradnią w procesie 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. 

 

4. Do zadań pedagoga i psychologa w  szkole należy w szczególności: 

 

• 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  ; 

• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w  szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia 

w życiu  szkoły; 

• udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

•  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci                                       

i młodzieży; 

• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

•  inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

•  pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

• wspieranie nauczycieli  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. 

 

 

 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2022&qplikid=4384#P4384A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2022&qplikid=4384#P4384A6
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5. Do zadań pedagoga specjalnego w szkole należy w szczególności: 

 

• prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

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; 

•  rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

• określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia; 

•  współpraca z zespołem, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• wspieranie nauczycieli, wychowawców w: 

✓ rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia                       

i jego uczestnictwo w życiu  szkoły  

✓  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

✓  dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych                      

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

✓ doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

✓ udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów                          

i nauczycielom; 

✓ przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia 

zawodowego nauczycieli  szkoły  

 

6. Do zadań logopedy w szkole należy w szczególności: 

 

• diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów; 

• prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców                                   

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

• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 
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•  wspieranie nauczycieli, wychowawczych i innych specjalistów w: 

✓ 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; 

✓  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

7. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

 

• prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem 

rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

• współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

• wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

8. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

 

• prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz 

monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

• rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu  szkoły; 

• prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

• podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

• wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w: 

✓ 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, 

✓  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2022&qplikid=4384#P4384A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2022&qplikid=4384#P4384A6
https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-11-2022&qplikid=4384#P4384A6
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Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej  na terenie szkoły :  

 

1. Zajęcia specjalistyczne są organizowane w miarę potrzeby i prowadzone przez nauczycieli i 

specjalistów posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. Są to:  

 

• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Zajęcia 

prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie   w zakresie terapii pedagogicznej Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5.  

• Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych, zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie 

logopedii. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.  

 

• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla 

uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 

potrzebami uczniów. 

 

•  Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów                                              

z zaburzeniami     i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu                         

w szkole oraz z aktywnym   i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 10. 

 

9. Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne 

trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających                             

z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć 

edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 osób.  

 

10. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

 

11. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się. 
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6. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno–wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody 

rodzica.  

 

7. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację                                  

w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy 

własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.  

 

8. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

 

Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia na podstawie opinii lub 

orzeczenia do kształcenia specjalnego z PPPP 

 

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia  

a. 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. 

 

b. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. Opinia jest wydana na dany rok 

szkolny.  

 

c. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są 

realizowane: 

✓ wspólnie z oddziałem szkolnym  

✓ indywidualnie z uczniem. 

 

d. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danej szkole program nauczania,                                      

z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb 

wynikających ze stanu zdrowia. 

 

e. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole. 
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2. Zajęcia wynikające z orzeczenia do kształcenia specjalnego.  

 

• Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu                                                           

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

• Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, 

niedostosowanemu społecznie - działania o charakterze resocjalizacyjnym, uczniowi    

z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym  - działania o charakterze 

socjoterapeutycznym zgodnie   z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej. 

•  Wymiar tych   zajęć wynosi 2 godziny tygodniowo /na ucznia/.  

• Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych  dyrektor 

szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.  

• Godzina zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, resocjalizacyjnych    trwa 60 minut.  

• W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 

minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co 

najmniej dwóch dniach.  

 

 

Indywidulany Program Edukacyjno –Terapeutyczny  

 

1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół składający się 

z nauczycieli uczących ucznia pod kierunkiem pedagoga specjalnego po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program 

edukacyjno–terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych                            

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

2. Spotkanie  zespołu odbywa się w miarę potrzeb/ nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym w 

celu omówienia efektywności podejmowanych działań. Zespół dokonuje okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę 

efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, 

dokonuje modyfikacji programu. 

3.  Program określa:  

 

✓ zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

ucznia,  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-11-2022&qplikid=4379#P4379A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-11-2022&qplikid=4379#P4379A3
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=25-11-2022&qplikid=4379#P4379A3
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✓  rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia                              

z uczniem   o charakterze rewalidacyjnym, socjoterapeutycznym lub resocjalizacyjnym ;  

✓  formy i metody pracy z uczniem;  

✓  formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;  

 

4. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program w danym roku szkolnym jest 

modyfikowany, uwzględniając funkcjonowanie dziecka oraz jego  ogólny rozwój.  

 

Wydłużenie etapu edukacyjnego dla ucznia z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.  

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres 

nauki. 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie 

uchwały stanowiącej rada pedagogiczna. 

3. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do 

wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.  

4.  Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca 

lutego.  

5.  Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:  

 

➢ braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych 

dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami.  
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ZAŁĄCZNIKI:  

 

1. Wzór zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział dziecka w zajęciach z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

2. Wzór zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów klas I-III. 

3. Wzór zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów klas IV-VIII.  

4. Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego – klasy kształcenia 

zintegrowanego. 

5. Wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego –  klas IV-VIII .  

6. Wniosek wychowawcy do dyrektora w sprawie objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną.  

7. Wnioski rodziców: 

• rodziców o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną – orzeczenie   

• zindywidualizowana  ścieżka kształcenia  

• zwolnienie z nauki drugiego  języka obcego /autyzm/Asperger, głęboka dysleksja, 

niedosłuch/ 

 


