


 

Uczeń ze Specjalnymi  

Potrzebami Edukacyjnymi.  

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna. 

 

 

Katarzyna Zawadzka – Nauczyciel konsultant ds. 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w WODN 

w Skierniewicach 



 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna ma na celu  

dać każdemu uczeń ze SPE szanse na ukończenie szkoły 

 

 

Szkoła powinna dostosowań formy i metody pracy  

do możliwości psychofizycznych dziecka tak aby mógł 

podołać wymaganiom szkolnym 

 

 

 



UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 

 

§ 2. 1. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana  uczniowi  

w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia   

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie  

w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału 

rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku  

społecznym. 

 



UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

(KATALOG SPE) 

 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

w przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności z:  

 

 

1) niepełnosprawności  

2) niedostosowania społecznego 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym 

 

 

 

 

 

Kształcenie 

specjalne 



UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w  

przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności z:  

 

4) zaburzeń zachowania i emocji;  

5) szczególnych uzdolnień;  

6) specyficznych trudności w uczeniu się 

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) choroby przewlekłej;  

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) niepowodzeń edukacyjnych;  

11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i  

jego rodziny, sposobem spędzani a czasu wolnego  i kontaktami środowiskowymi;  

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

edukacyjnego, w tym  związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą 

 

 

W jakich przypadkach niezbędna jest opinia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (PPP)? 

 

 

 

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

 

Adresatami pomocy psychologiczno – pedagogicznej są: 

• dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno 

– wychowawczych,  

uczniowie (lub wychowankowie): 

 posiadający opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

 posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 posiadający orzeczenie nauczania indywidualnego (indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego) 

oraz 

 KAŻDE DZIECKO WYMAGAJĄCE TAKIEJ POMOCY  

 

To oznacza, że dziecko nie musi posiadać opinii z PPP 

 

 

! 



ADRESACI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ Cd. 

 

Trudności w nauce 

Ryzyko dysleksji 

Zachowania dysfunkcyjne 

Dysharmonie rozwojowych 

Problemy adaptacyjne 

Zaniedbania środowiskowe 

Choroby 

Sytuacje kryzysowe lub traumatyczne 

Szczególne uzdolnienia lub zainteresowania 

 

Rozpoznanie 

własne – 

nauczyciela 
 

 

Inny dokument:  

 

Informacja 

wydana  

przez PPP 

 

lub wydany  

przez inna 

instytucję 

 

 



UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież posiadające 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: 

(tylko i wyłącznie) 

 

I. Niepełnosprawność: 

• dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabosłyszących,  

• dla dzieci i młodzieży: niewidomych, słabowidzących,  

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
lub znacznym 

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

II.    Niedostosowanie społecznie 

III.   Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

 

 

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ 

 

Przedszkola, szkoły i placówki polskiego systemu oświaty zapewniają 
uczęszczającym do nich dzieciom  i młodzieży : 

 dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów  

 dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 możliwość korzystania ze specjalnych form pracy dydaktycznej 

 

                                          Kompetencje dyrektora 

 

Celem udzielanej pomocy jest: 

•  wspieranie potencjału rozwojowego ucznia; 

•   stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu  
    przedszkola, szkoły i placówki; 

•  stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia  
    w środowisku społecznym;  

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana  

we współpracy: 

•  z rodzicami uczniów, 

•  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami    

    specjalistycznymi, 

•  z placówkami doskonalenia nauczycieli, 

•  z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

•  z organizacjami pozarządowymi, 

•  z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny,  

    dzieci i młodzieży. 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

 

 

Pomoc udzielana jest z inicjatywy: 

•  ucznia lub rodziców ucznia, asystenta rodziny, kuratora sądowego, 

•   dyrektora, nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej, specjalisty  

lub pomocy nauczyciela,  asystenta nauczyciela, asystenta wychowawcy świetlicy, 

•  pielęgniarki lub higienistki szkolnej, 

•  poradni, 

•  asystenta edukacji romskiej, 

•  pracownika socjalnego, 

•  organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających  na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce 

udzielają  uczniom: 

• nauczyciele, 

• wychowawcy grup wychowawczych, 

• specjaliści realizujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności są to: psycholodzy, 

pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. 

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

 

 

WYRÓŻNIA SIĘ 3 POZIOMY WSPARCIA: 

 

I. Szkolni specjaliści dla uczniów, nauczycieli, rodziców 

II. Specjaliści z PPP i ODN (we współpracy z Dyrektorem)  

dla nauczycieli i szkolnych specjalistów 

III. Specjaliści z PPP w przypadku przeprowadzone pogłębionej 

diagnozy źródeł trudności dziecka i form pomocy  

 

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ 

 

III POZIOM WSPARCIA 

 

Specjaliści z PPP w przypadku przeprowadzone pogłębionej diagnozy 
źródeł trudności dziecka i form pomocy  

 

§20.11-12. 

 

W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 9 wynika,  
że pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w przedszkolu, szkole lub w placówce nie następuje poprawa 
funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce, dyrektor 
przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem  
o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu ucznia.  

 

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ 

 

WNIOSEK ZAWIERA INFORMACJE O: 

 

1)  rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, 
możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym 
ucznia;  

2)  występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, 
szkole i placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

3)  działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia 
w przedszkolu, szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole lub placówce, 
okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej 
pomocy;  

4)  wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia 

 

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

 

Pomocy uczniom udzielają nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych oraz specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, 

szkole, placówce 

Nauczyciele oraz wychowawcy grup wychowawczych 

udzielają pomocy: 

 

•  samodzielnie, w trakcie bieżącej pracy z uczniem,  

   wychowankiem 

•  przez zintegrowane działania nauczycieli, wychowawców  

    i specjalistów 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 20. 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce 
należy w szczególności:  

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;  

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 przedszkola, szkoły lub 
placówki;  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji  
oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia  
się i poprawy ich funkcjonowania;  



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 20. 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, szkole  

i placówce należy w szczególności:  

 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym  

i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny 

funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w  

środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 

uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki  

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań 



SCHEMAT OPINII NA TEMAT  

FUNKCJONOWANIA UCZNIA: 

 

Funkcjonowanie ucznia w sferze poznawczej  

z uwzględnieniem występujących trudności 

(ocena wiadomości i umiejętności ucznia, stosunek do nauki, 

przypuszczalne przyczyny trudności szkolnych, oceny cząstkowe  

z przedmiotów wiodących, przejawiane zdolności, zainteresowania) 

 

 

Funkcjonowanie  dziecka  w  sferze  emocjonalno  -  społecznej   

z  uwzględnieniem występujących trudności 

(zachowanie w trakcie zajęć, stosunek ucznia do rówieśników, do osób 

dorosłych, umiejętność współdziałania w grupie, zaangażowanie w życie 

klasy i szkoły, przejawiane formy aktywności, cechy charakteru i nastroju,  

komunikacja) 

 

 



SCHEMAT OPINII NA TEMAT  

FUNKCJONOWANIA UCZNIA: 

 

Rozpoznane  przez  nauczycieli  lub  specjalistów  prowadzących  

zajęcia  z  uczniem indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

 

 

Rozpoznane przez nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia  

z uczniem możliwości psychofizyczne ucznia, w tym jego  

mocne strony i uzdolnienia 

 

 

Występujące  w  środowisku  nauczania  i  wychowania  bariery   

i  ograniczenia  utrudniające uczniowi funkcjonowanie 

 



SCHEMAT OPINII NA TEMAT  

FUNKCJONOWANIA UCZNIA: 

 

Działania podjęte przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy  

funkcjonowania ucznia w szkole 

 

 

Formy udzielonej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 

 

Okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

 



SCHEMAT OPINII NA TEMAT  

FUNKCJONOWANIA UCZNIA: 

 

 

Efekty podjętych działań i udzielonej pomocy  

psychologiczno - pedagogicznej 

 

  

 Wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem mające  

na celu poprawę jego funkcjonowania 

 

 



SCHEMAT OPINII NA TEMAT  

FUNKCJONOWANIA UCZNIA: 

 

 

 

Określenie,  w  zależności  od  potrzeb  ucznia,  potrzeby  realizacji  

niektórych  zajęć edukacyjnych  w  formie  indywidualnej   

lub  w  grupie  liczącej  do  5  osób   

(wypełnia  się w przypadku  uczniów,  w  stosunku  do  których  

prowadzone  będzie  postępowanie orzekające dotyczące kształcenia 

specjalnego) 

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

§ 20. 2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych  
oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce prowadzą  
w szczególności:  

1) przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne 
rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej 
interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkol-ne – obserwację pedagogiczną zakończoną 
analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 
przedszkolna) 

2) w szkole:  

a) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą 
na celu rozpoznanie u uczniów:  

–trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów  

klas I-III szkoły podstawowej, deficytów kompetencji i zaburzeń 
sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności  
w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

– szczególnych uzdolnień,  

b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia zawodu  
w trakcie bieżącej pracy z uczniami. 



FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

Pomoc może być udzielana w formie: 

• zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych –  

 w grupach liczących do  8 uczestników; 

• zajęć rozwijających umiejętność uczenia się, w celu podnoszenia     

 efektywności uczenia się uczniów  

• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności  

 w nauce, w tym w spełnieniu  wymagań edukacyjnych – w grupie  

 liczącej do 8 uczestników 

• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia lub zindywidualizowanej 

ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dla uczniów, którzy wymagają dostosowania organizacji 

i procesu nauczania ze względu na trudności w funkcjonowaniu,  

oraz brak możliwości realizowania wszystkich zajęć wspólnie  

z oddziałem 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ 

 

Pomoc może być udzielana w formie: 

• porad i konsultacji; 

• warsztatów i szkoleń; 

• klas terapeutycznych dla uczniów wymagających dostosowania organizacji  
i procesu nauczania oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej z uwagi  
na trudności w funkcjonowaniu w szkole czy oddziale wynikające z zaburzeń 
rozwojowych lub stanu zdrowia na podstawie opinii poradni o potrzebie 
objęcia pomocą w formie uczęszczania do klasy terapeutycznej, liczącej  
do 15 uczniów  

 

Pomocą psychologiczno-pedagogiczną są także takie formy jak porady, 
konsultacje, warsztaty i szkolenia, dedykowane: 

 

•   rodzicom uczniów lub wychowanków objętych pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w zakresie: 

 – rozwiązywania problemów wychowawczych i dydaktycznych 

– rozwijania umiejętności wychowawczych 

•  nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych, specjalistom 



FORMY  POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

Specjaliści udzielają pomocy w formie zajęć specjalistycznych: 

 

 korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi, w tym  specyficznymi trudnościami w uczeniu się – w grupie liczącej 
do 5 uczestników; 

 

 logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 
językowych – w grupie liczącej do 4 uczestników; 

 

 rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających 
trudności w funkcjonowaniu społecznym – w grupie liczącej do 10 uczestników; 

 

 innych zajęć, o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi  mających problemy z funkcjonowaniem oraz z 
aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola,  szkoły lub placówki –  
w grupie liczącej do 10 uczestników – jak np. terapia psychologiczna; 

 

 zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu dla uczniów 
wymagających zajęć uzupełniających w zakresie doradztwa zawodowego  



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

 

STRUKTURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

Dyrektor 

 

 

Koordynator pp-p 

 

 

 

 

 

 

Zespół specjalistów           Wychowawca           Zespół nauczycieli  

 

 

 
pp-p     - pomoc psychologiczno - pedagogiczna 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

 

KOORDYNATOR PP-P 

 Dyrektor 

 Wicedyrektor 

 Nauczyciel – specjalista (np. pedagog, psycholog) 

 Nauczyciel wyznaczony do pełnienia tej roli 

 

 

 

ZADANIA KOORDYNATORA PP-P 

 

 

 

 

 

 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

 

 

ZADANIA KOORDYNATORA PP-P 

 

 Zbiera informacje na temat zgłaszanych problemów (nauczyciel, 

specjalista, uczeń, rodzic, inna osoba wymieniona w rozporządzeniu  

o pomocy psychologiczno - pedagogicznej) 

 Przekazuje informacje do dyrektora placówki o potrzebach w tym 

zakresie 

 Koordynuje działaniami związanymi z współpracą z instytucjami 

 Koordynuje działaniami zespołu/zespołów utworzonymi do podjęcia 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

 Kontaktuje się z rodzicami 

 

 

 

 

 



 

 

UCZEŃ Z ORZECZENIEM  

O POTRZEBIE 

KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 
 

 

 



UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

 

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież posiadające 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na: 

I. Niepełnosprawność: 

• dla dzieci i młodzieży: niesłyszących, słabosłyszących,  

• dla dzieci i młodzieży: niewidomych, słabowidzących,  

• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym 

• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

• z niepełnosprawnościami sprzężonymi  (z powyższego katalogu) 

II.    Niedostosowanie społecznie 

III.   Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

 

 

 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE  
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

Niepełnosprawne dziecko w wieku przedszkolnym może posiadać 
jednocześnie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju  
oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  
o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.  

 

Korzysta wtedy z zajęć specjalistycznych organizowanych na terenie 
przedszkola (oddziału przedszkolnego) – ogólnodostępnego, integracyjnego 
lub specjalnego lub innej formy wychowania przedszkolnego albo ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego, do którego uczęszcza, niezależnie  
od zajęć organizowanych przez zespół wczesnego wspomagania rozwoju 
dzieci.  

 

Jedni i drudzy specjaliści pracujący z dzieckiem są zobowiązani  
do wzajemnej współpracy w celu zapewnienia spójności oddziaływań 
terapeutycznych. 

 

 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE  
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

NIEDOSTOSOWANIE LUB ZAGROŻENIE SPOŁECZNE 

 

Kształcenie specjalne dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym organizuje się we wszystkich typach szkół oraz młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii (MOS) i specjalnych ośrodkach wychowawczych 
(SOW) na każdym etapie edukacyjnym 

 

Kształcenie specjalne dla uczniów niedostosowanych społecznie organizuje 
się we wszystkich typach szkół oraz młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych (MOW) na każdym etapie edukacyjnym. 

 

Kształcenia specjalnego z uwagi na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem  społecznym nie organizuje się dla dzieci w wieku 
przedszkolnym – w tym wieku nie rozpoznaje się tego typu zaburzeń.  

Problemy wychowawcze czy trudności w zachowaniu, które mogą występować 
u dzieci w wieku przedszkolnym, mają inne podłoże i są przesłanką do podjęcia 
działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej  
w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub poradni. 

 

 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

 

 

 

Nauczyciele posiadający 

kwalifikacje w  zakresie 

pedagogiki specjalnej 
 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

 

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w  zakresie pedagogiki specjalnej: 

 

• prowadzą inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów – w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, 

socjoterapeutyczne 

• przekazują nauczycielowi prowadzącemu dane zajęcia edukacyjne 

opinię przy ustalaniu przez niego śródrocznej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej 

• uwzględniają wpływ zaburzeń lub dysfunkcji rozwojowych  

na zachowanie ucznia przy ustalaniu opinii do oceny klasyfikacyjnej 

zachowania  

 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

 

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w  zakresie pedagogiki specjalnej: 

 

• prowadzą, wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz 

realizują wyznaczone zintegrowane działania i zajęcia we współpracy  

z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami, które zostały 

określone w IPET 

• prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i 

wychowawcami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, 

niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym 

• udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom, specjalistom i wychowawcom 

 

 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

 

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w  zakresie pedagogiki specjalnej 

powinni: 

 

• umieć rozpoznać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, znać  

jego indywidualne wzory zachowań 

• odpowiednio nawiązać relacje i kierować jego uwagą 

• właściwie reagować na jego zachowanie, czasem je uprzedzać, 

przeciwdziałać zachowaniom trudnym 

• właściwie organizować przestrzeń, która będzie sprzyjała współpracy, 

efektywnemu uczeniu się oraz koncentracji uwagi 

• współpracować z rodziną, budować porozumienie, wymieniać z 

rodzicami informacje mające na celu ujednolicenie oddziaływań 

wychowawczych 

 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

 

Nauczyciele posiadający kwalifikacje w  zakresie pedagogiki specjalnej 

powinni: 

 

• aktywnie uczestniczyć w opracowaniu IPET oraz wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia 

• udzielać pomocy innym nauczycielom realizującym obowiązkowe 

zajęcia edukacyjne 

• udzielać pomocy uczniom w zakresie wykonywania nowych dla nich 

czynności 

• utrwalać u dziecka/ucznia pożądane zachowania i umiejętności  

oraz wycofywać się z ich wspomagania w momencie, gdy następuje  

ich interioryzacja. 

 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE  

KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE 

 

Zajęcia rewalidacyjne stanowią szerokie spektrum zajęć usprawniających 

zaburzone funkcje, o charakterze terapeutycznym, wspomagającym rozwój 

dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności.  

 

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do rodzaju 

niepełnosprawności uczniów oraz indywidualnych potrzeb konkretnego 

ucznia niepełnosprawnego 

 

 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE  
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

W programie zajęć rewalidacyjnych należy uwzględnić przede wszystkim 
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, warunkujących rozwój dzieci  
i uczniów niepełnosprawnych, z użyciem wspomagających metod 
komunikacji (mając na uwadze proces wspomagania zdolności mówienia)  
i alternatywnych metod komunikacji (mając na uwadze proces przyswajania 
zastępczych sposobów dla zapewnienia substytutu mowy dźwiękowej)  
w szczególności: 

 »  w przypadku ucznia niewidomego – naukę orientacji przestrzennej    
i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych 
metod komunikacji 

 »  w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej 
brakiem – naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania 
się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji 
(AAC) 

 »  w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – zajęcia 
rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne. 

 

 

 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE  

KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE: 

 

Jednostka zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut  

 

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 

niepełnosprawnych w oddziale ogólnodostępnym i integracyjnym wynosi 

po 2 godziny na ucznia 

 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

rewalidacyjnych, w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony  

dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym. 

 

 

 



 

STRUKTURA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

DLA DZIECKA  Z KSZTAŁCENIEM  SPECJALNYM 

Dyrektor 

 

 

Koordynator pp-p 

 

 

Koordynator działań skierowanych  
dla ucznia posiadajacego IPET 

 

 

 

 

 

 

Zespół specjalistów           Wychowawca           Zespół nauczycieli  

 

 

 pp-p     - pomoc psychologiczno - pedagogiczna 



UCZEŃ Z ORZECZENIEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 
SPECJALNEGO 

 

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie 
udzielania pomocy w placówce jest zadaniem zespołu,  
który w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym (IPET) ustala dla ucznia formy i okres 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane. 

 

Rekomenduje się aby pracę zespołu koordynował 
odpowiednio wychowawca oddziału, do której uczęszcza 
uczeń, albo specjalista prowadzący zajęcia z uczniem – 

wyznaczony przez dyrektora placówki 

 

 

 

 



ZADANIA ZESPOŁU 

 

Zespół, który jest odpowiedzialny za planowanie pracy dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

•   opracowuje IPET, w terminie do dnia 30 września lub do 30 dni  

od dnia otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

•  dokonuje oceny efektywności opracowanego i wdrożonego IPET 

•  dokonuje w miarę potrzeb modyfikacji IPET 

•   planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  

•   wydaje opinię, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu 

nauki, w szczególności z powodu znaczących trudności w opanowaniu 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

lub efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia 

w zawodach  



ZADANIA ZESPOŁU 

 

 Można przedłużyć okres nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  
na niepełnosprawność: 

- o rok na I etapie edukacyjnym 

- o dwa lata na II etapie edukacyjnym oraz  

-o rok w szkole ponadpodstawowej 

 

Decyzję podejmuje rada pedagogiczna, nie później niż do końca roku 
szkolnego w klasie III na pierwszym etapie edukacyjnym, nie później  

niż do końca roku szkolnego w klasie VIII na drugim etapie edukacyjnym,  
a w przypadku szkoły ponadpodstawowej nie później niż do końca roku 
szkolnego w ostatnim roku nauki 

 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest 
opracowanie IPET oraz zgody rodziców lub pełnoletniego ucznia 



ZADANIA ZESPOŁU 

 

Zespół, który jest odpowiedzialny za planowanie pracy dla ucznia 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

•   wydaje opinię, z której wynika potrzeba skrócenia okresu nauki,  

gdy  poziom osiągnięć ucznia rokuje opanowanie przez niego wymagań 

określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla  

branżowej szkoły I stopnia i efektów kształcenia w zawodach w ciągu 

dwóch lat 

•   dokonuje oceny zasadności dalszego pobytu wychowanka w MOW, 

MOS, SOSW lub SOW 

•   ustala, na wniosek rodziców wychowanka albo pełnoletniego 

wychowanka, zakres współpracy MOW, MOS, SOSW lub SOW albo  

ORW z wychowankiem i jego rodziną po opuszczeniu przez wychowanka  

ośrodka 



ZADANIA ZESPOŁU 

 

 

Można skrócić okres nauki do dwóch lat uczniowi posiadającemu 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  

na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem  

społecznym uczęszczającemu do branżowej szkoły I stopnia w MOW  

lub MOS.  

 

Decyzję w tej kwestii także podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest opracowanie  IPET,  

oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia. 



ZASADY UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNEJ 

 

IPET 

 

- Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia/wychowanka, uwzględniając ocenę 

efektywności IPET w pełnym jego zakresie (obejmując całą 

strukturę tego programu), a więc również efekty pomocy 

udzielanej uczniowi  lub wychowankowi 

 

-  W razie niewystarczającej skuteczności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, dokonuje modyfikacji 

programu w tym zakresie 

 

 

 



 

 

 

Edukacja Uczniów Ze Specjalnymi  
Potrzebami Edukacyjnymi    

 

oraz  

 

Kształtowanie  

 Kompetencji  Kluczowych 

 

 

 
  



KSZTAŁTOWANIE  
 KOMPETENCJI KLUCZOWYCH 

 
 Kompetencje w zakresie rozumienia  

i tworzenia informacji 
 Kompetencje w zakresie wielojęzyczności 
 Kompetencje matematyczne oraz w zakresie 

nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii 
 Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie 

uczenia się 
 Kompetencje obywatelskie 
 Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 
 Kompetencje w zakresie świadomości  

i ekspresji kulturalnej. 
 



 Kompetencja kluczowa:   Kompetencje osobiste, społeczne i w 
zakresie uczenia się 

 

•   świadomość swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, dążeń, 
preferowanych sposobów uczenia się; 

•  motywacja wewnętrzna;  

•   samodzielność w planowaniu, organizowaniu, podejmowaniu działań 
zmierzających do zwiększenia skuteczności  własnego uczenia się; 

•  gospodarowanie czasem; 

•  odpowiedzialność za własny rozwój; 

•   gotowość do badania, zdobywania nowej wiedzy i jej praktycznego 
zastosowania w różnych kontekstach; 

•   aktywność intelektualna, w tym procesy poznawcze: klasyfikowanie, 
analizowanie, uogólnianie,  abstrahowanie, pamięć, uwaga; 

•  analiza informacji i ich selekcja oraz wybór w zależności od celu, 

•  rozwiązywanie problemów;  

•  redagowanie notatek; 

•  wykorzystywanie informacji zwrotnej do samooceny i ustalania dalszej drogi 
działania; 

•  gotowość do uczenia się na błędach, ponoszenia porażek, dostrzegania 
postępu; 



 

 

 Dbałość o higienę pracy umysłowej: 

 

•   czynników zewnętrznych, np.: oświetlenie, porządek, miejsce do pracy, 

ograniczenie rozpraszających bodźców 

 

•   sposobu uczenia się ucznia, np.: przerwy dostosowane do jego 

możliwości, stosowanie relaksacji jako sposobu reagowania na 

przemęczenie, przeplatanie zadań ze względu na różny stopień  

zaangażowania intelektualnego 

 

•  czynników wewnętrznych, takich jak: motywacja, stan zdrowia, 

sprawność wzroku, słuchu 



Kompetencje interpersonalne 

 

  •   samoświadomość – budowanie adekwatnego obrazu własnej osoby 

(mocne i słabe strony, akceptacja  

własnej indywidualności, odrębności, tożsamości), zainteresowań, hobby; 

•  motywacja wewnętrzna; 

•   rozpoznawanie emocji/uczuć własnych i innych osób, identyfikowanie 

emocji wywołanych konkretną  

sytuacją, pragnieniem; 

•   samoregulacja – umiejętność panowania nad emocjami, wyrażanie 

emocji/uczuć w sposób akceptowany społecznie;  

•  komunikowanie emocji;  

•  rozładowywanie emocji;  

•  przestrzeganie norm i obowiązujących zasad;  

•  odpowiedzialność; 



Kompetencje interpersonalne 

 

•  samokontrola, ocena własnego zachowania (przyczyn, skutków), praca 
nad sobą; 

•   rozumienie zachowań/sytuacji społecznych, przyjmowanie perspektywy 
innych, przewidywanie zachowania innej osoby;  

•  rozpoznawanie zachowań asertywnych; 

•   rozumienie komunikacji, efektywne komunikowanie się i nawiązywanie 
pozytywnych relacji, kultura osobista, maniery, umiejętność wyrażania 
szacunku;  

•  empatia, cierpliwość, zdolność myślenia o innych i słuchania innych; 

•  podtrzymywanie przyjaźni; 

•  radzenie sobie ze stresem;  

•  rozwiązywanie konfliktów/problemów, dokonywanie wyborów; 

•  skuteczne współdziałanie w zespole, funkcjonowanie w grupie; 

•  praca na rzecz innych, gotowość do niesienia pomocy, umiejętność 
udzielania i wzywania pomocy 



Pomoc psychologiczno – pedagogiczna aby być 
efektywna musi uwzględniać: 

 wiek ucznia i możliwości rozwojowe, 

 rodzaj zaburzenia / choroby / zakłóceń rozwojowych, 
które  mogą determinować funkcjonowanie poznawcze, 
emocjonalne i społeczne dziecka 

 aktualną kondycję psychofizyczną w czasie zajęć 

 mocne strony oraz zainteresowania szkolne  
i pozaszkolne 

 warunki  środowiskowe i możliwości stymulowania 
edukacyjno kulturowego ze strony rodziców  
i opiekunów 

 możliwości organizacyjne, rozwiązania lokalowe  
i dostosowanie architektoniczne do możliwości dziecka 

 współpracę z rodzicami i opiekunami ucznia  
i wychowanka 



Współpraca z rodzicami i opiekunami  

ucznia i wychowanka 

 

Wywiad od rodziców jest niezbędnym 

elementem diagnozy 

psychopedagogicznej oraz warunkiem 

dobrego planowania i realizowania 

działań na rzecz dziecka z SPE 



Rodzice mają prawo do wyrażania opinii  
w sprawach: 
 

- Odstąpienia od realizacji niektórych treści wynikających  
z podstawy programowej wychowania  przedszkolnego  
lub odstąpienia od niektórych treści nauczania objętych 
obowiązkowymi zajęciami  edukacyjnymi w zależności 
 od możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków  
w miejscu, gdzie organizowane są zajęcia 

 

- Zakresu czasu prowadzenia zajęć indywidualnego 
przygotowania przedszkolnego  lub indywidualnego  
nauczania. 

 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 

r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 
dzieci i młodzieży (Dz.U. z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 

 



Rodzice mają prawo  
do  wnioskowania w sprawach: 

  

- Ustalenie obniżenia tygodniowej liczby godzin 
przewidzianej na zajęcia w ramach indywidualnego 
przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego 
nauczania w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia 

 

- Uzgadniania zakresu działań umożliwiających uczniowi 
kontakt z dziećmi lub z uczniami  
w przedszkolach lub szkołach 

 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  
(Dz.U. z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 

 



Rodzice mają prawo  
do  wnioskowania w sprawach: 

  

- Zawieszenia organizacji indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego lub indywidualnego  nauczania  
w przypadku czasowej poprawy zdrowia - na okres wskazany  
w zaświadczeniu lekarskim 

 

lub 

- Zaprzestania organizacji indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.   

Wniosek musi być  poparty zaświadczeniem lekarskim 
potwierdzającym, że stan zdrowia ucznia umożliwia uczęszczanie  
do szkoły 

 
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  
(Dz.U. z dnia 29 sierpnia 2017 r.) 

 

 



 Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  

to proces przemyślanych kroków  

od zaplanowania form i metod pomocy 

realizowania do etapu ewaluacji  

efektów podjętych działań 

 

Podstawowym warunkiem jest współpraca 

szkoły z rodzicami / opiekunami ucznia  

oraz placówkami świadczącymi pomoc  

na rzecz dziecka i jego rodziny 



AKTY PRAWNE: 

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 
1189),  

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 
1943 ze zm. z 2016 r., poz. 1954, 1985 i 2169, z 2017 r., poz. 60, 949 i. 
1292), 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1591); 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1643); 

 

 

 



AKTY PRAWNE: 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie 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. 1652); 

 

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); 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie  w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania 

dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1656); 

 

 

 



AKTY PRAWNE: 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

Przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1616); 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  

w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  

(Dz.U. z 2013 r., poz. 199 oraz z 2017 r., poz. 1647); 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r.  

w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 

działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1743); 


