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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r, poz. 532 z późn, zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznejw publicznych przedszkolach,
szkołach iplacówkach (Dz, U. z 2017 r, poz.1591).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r, w sprawie warunków
organizowania kształcenia, vvychowania, i opieki dta dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedosfosowanych społecznie izagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r.
poz.1578).

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY
§1

Pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu
izaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu
indywidualnych mozliwościpsychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych
wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego
ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w zyciu szkoły oraz
w środowiskuspołecznym.
Potzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika
w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) zzaburzeń zachowania lub emocji
e) ze szczególnych uzdolnień;
D ze specyficznych trudnościwuczeniu się;
g) z defi cytów kom petencj i i zaburzeń sprawn ościjęzykowych
h) z choroby pzewlekĘ;
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
j) z niepowodzeń edukacyjnych;
k) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
l) z trudności adaptacyjnych związanych z rożnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega
na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
idydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętnościwychowawczych w celu zwiększania
efektywnościpomocy udzielanej uczniom.
Korzystanie z pomocy psychologiczno pedagogicznej w szkole jest dobrowolne
i nieodpłatne.
Pomocy psychologiczno - pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści
wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi iterapeuci pedagogiczni.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) rodzicami uczniów;
b) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
d) innymiszkołami i placówkami;
;
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organizaąami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodziezy.
Dyrektor szkoły uzgadnia z wtrv. podmiotami warunkiwspółpracy.
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
a) ucznia,
b) rodziców ucznia,
c) dyrektora szkoły
d) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem,
e) pielęgniarki środowiska nauczania iwychowania lub higienistki szkolnej,
0 poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
g) asystenta edukacji romskiej;
h) pomocy nauczyciela;
i) asystenta nauczyciela;
j) pracownika socjalnego;
k) asystenta rodziny;
l) kuratora sądowego;
m) organizacji pozaządowej, innej instytucji lub podmiotu działĄących na rzecz rodziny,
dzieci i młodziezy.
Uczeń posiadający orzeczenie o potzebie kształcenia specjalnego obligatoryjnie objęty jest
pomocą psychologiczno - pedagogiczną (po przedłożeniu ozeczenia w szkole).

§2

W szkole pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie biezącej
pracy z uczniem orazw formie:
a) zalęć rozwilających uzdolnienia;
b) zĄęć rozwllających umiejętnośó uczenia się
c) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych,
d) zajęó specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zalęć o charakterze terapeutycznym;
e) zĄęćzwiązanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
f) zindywidualizowanej ściezki kształcenia;

g)
h)

porad i konsultacji;
warsztatów.

Rodzicom uczniow i nauczycielom pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w
i szkoleń.
Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki organizuje wspomaganie przedszkola, szkoły i
placówki w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości

formie porad, konsultacji, warsztatow

udziel anej pomocy psych

ol og

i

czno-pedagog icznej.

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE
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§3

l

WSPOMAGAJĄCE

Zalęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi się pzy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęó wynosi

do 8.

ZĄęcia dydaktyczno * wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce,
w szczególności w spełniąniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
kształcenia ogolnego. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.
Zajęcia korekcyjno kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
iodchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników zajęó wynosi do 5.
ZĄęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetenĄi i zabuueniami
sprawnościjęzykowych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4.
ZĄęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne organizuje się dla uczniów
pzejawiających trudnościwfunkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie moze

przekraczać 10, chyba ze zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potzebami

6.

uczniów.

o charakteze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zabuzeniami
odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole orazz aktywnym
i pełnym uczestnictwem w zyciu szkoły. Liczba uczestnikow zajęó nie moze pzekraczaó 10.
7. ZĄęcia rozwijające umiejętnościuczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia
efektywności uczenia się.
8. Godzina zĄęórozwijających uzdolnienia,zajęó rozwijających umiejętnościuczenia się, zajęó
dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć specjalistycznych oraz zĄęó związanych z wyborem
kierunku kształcenia i zawodu tnłva 45 minut, Dopuszcza się prowadzenie zĄęć w czasie
dłuzszym lub krótszym niz 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego
tygodniowego czasu tych zajęć, jezeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia.
9. ZĄęcia rozwijające uzdolnienia, zĄęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zĄęcia
dydaktyczno - wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści
posiadający kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych ząęó.Zajęcia, prowadzi się
pzy wykozystaniu aktywizujących metod pracy.
10. ZĄęcia zwiąane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły
w zakresie doradztwa zawodowego,
11. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup
wychowaw czy ch i specja iści
lnne zajęcia

i

l

Z|NDYWIDUAL|ZoWANA śclEżKAKszTAŁcENlA

1.

§4

Zindywidualizowana ścieżkakształcenia jest organizowana dla uczniów, ktorzy mogą
uczęszczaó do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w
szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizowaó wszystkich zajęó edukacyjnych
wspólnie z oddziałem szkolnym iwymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do
ich specjalnych potzeb edukacyjnych.
2. Zindywidualizowana ściezka obejmuje wszystkie zĄęcia edukacyjne, które są
realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz indywidualnie z uczniem.
3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżkąwymaga opinii publicznej poradni, z któĘ
wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 3, dołącza się dokumentację
określającą:
a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole;
b) w pzypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ściezkąze względu na
stan zdrowia * takźe wpływ pzebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz
ograniczenia w zakresie mozliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie
z oddziałem szkolnym;
c) w pzypadku ucznia uczęszczĄącego do szkoły - także opinię nauczycieli i
specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole.
5. Pzed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 3, publiczna poradnia we współpracy z
szkołą oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem pzeprowadza analizę
funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez szkołę pomocy
psycholog iczn o-pedagog icznej.
6. Opinia, o której mowa w ust. 3, zawiera dane i informacje, o których mowa w przepisach
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno
-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, a ponadto wskazuje:
a) zakres, w jakim uczeń nie może braó udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie
z oddziałem szkolnym;
b) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ściezką,nie dłuzszy jednak niz rok
szkolny;
c) działania, jakie powinny byó podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia ijego uczestnictwo w zyciu szkoły.
7. Uczeń objęty zindywidualizowaną ściezkąrealizuje danej szkole programy nauczania,
z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych

3

iedukacyjnych oraz mozliwości psychofizycznych, w szczególności potzeb wynikających ze

stanu zdrowia.

8. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor szkĄ ustala,
z uwzględnieniem opinii, o któĘ mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin ząęó
edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając koniecznośćrealizacji
pzez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej
kształcenia w zawodach.
9. Nauczyciele prowadzący zĄęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ściezką
podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
'l0. Zindywidualizowanej ściezki nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem
specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym nauczaniem.
DZ|AŁAN|A NAUczYclELl l sPEcJALlsToW

1.

§5

Do zadań nauczycieli i specjalistów w szkole naleĘ w szczególności:

a)

b)

c)

2.

4.
5.
6,
7.

i

edukacyjnych oraz możliwości

określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucmiów;

rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudnościw funkcjonowaniu uczniów, w
tym barier i ograniczeń utrudniających firnkcjonowanie ucmiów ich uczestnictwo w Ąciu

i

d)

szkoĘ;
podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczriów

e)

współpraca

podnoszenia efektywności uczenia się i poprówy ich funkcjonowania;

w

celu

w procesie diagnostycznym i postdiagnosĘcmym, w szczególności w
zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w Ęciu szkoĘ oraz efektów działń podejmowanych
w ce lu pop rawy funkcj onowan ia lcznia oraz planow ania dalsry ch działń.
Naucryciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
a) obserwację pedagogicmą w trakcie bieżącej praay z uczniami mającą na celu rozpoznanie u

b)

3.

rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
psychofizycmych ucmiów;

z

poradnią

uczniów trudności w uczeniu się, atakże szczególnych uzdolnień.
wspomaganie uczniów w wyborze kierunku ksźałceniai zawodu
uczniarni

w trakcie bieżącej pracy z

W przypadku stwierdzenia, że uczen ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz
mozliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną,
nauczyciel lub specjalista udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie biezącej pracy z uczniem i
informują o tym niezwłocznie wychowawcę klasy.
Specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej wspierają
nauczycieli obowiązkowych zajęó edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do
możliwościpsychofizycznych ucznia.
Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi w
formach,októrychmowaw§2ust. 1pkta-f,oceniająefektywnośóudzielonej pomocy
iformułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania
ucznla.

Nauczyciele dokumentują udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi w
dziennikach do zajęó wynikających z ań. 42 ust.Z pkt, 2 KN lub innych dziennikach zajęó, jeśli
pzydzielono dodatkowe godziny zalęó dla ucznia lub grupy uczniów.
Specjaliści dokumentują udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniowi w
swoich dziennikach ząęć.'
ZADANIA WYCHOWAGY KLASY

1.

4

§6

Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia
pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie ich bieźącej pracy z uczniem, jezeli
stwierdzi taką potzebę.

l

2.

Wychowawca klasy we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje
pomoc psychologiczno - pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i
specjalistów orazbieżącej pracy z uczniem.
3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, ze konieczne jest objęcie ucznia
pomocą psychologiczno - pedagogicznąwformach, o których mowa w§ 2 ust. 1 pkta -f,
dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy będą realizowane,
4. Wychowawca klasy pży planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej uwzględnia takźe zalecenia zawańe w orzeczeniach lub opiniach.
5. Wychowawca klasy planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
współpracuje z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz -w zależnościod potrzeb z
innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią lub innymi
osobami, o których mowa w § 1 ust, 8.
b. Raz w roku - w drugim okresie, wychowawca oddziału wspó|nie z nauczycielami i
specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, dokonuje oceny efektywności pomocy
psychologiczno - pedagogicznej udzielanej uczniowi.
7. Wychowawca oddziału prowadzi dokumentację udzielanej pomocy psychologiczno
pedagogicznej zawierającą
a) wykaz uczniów danej klasy objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną (teczka
wychowawcy klasowego)
:

ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY
1.

2,

§7

Dyrektor szkoły ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno
pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone
pzez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno * pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są
uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym, o którym mowa

w§
3.

-

10.

O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzie|ania pomocy psychologiczno pedagogicznej oraz wymiaze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego

- wzór - załącznik nr 1 .
Dyrektor szkoły za[llierdza indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, o którym
mowa w § 10.
5. W pzypadku gdy z wniosków, o których mowa w § 5 ust. 5, wynika, ze mimo udzielanej
uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa
funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły za zgodą rodziców ucznia albo
pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o pzeprowadzenie
d iag nozy i wskazan ie sposo bu rozutiązania problem u uczn ia.
6. Wniosek o pzeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, o
którym mowa w ust. 5, zawiera informacje o:
a) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, mozliwościach
psychofizycznych uczn ia o raz potencjale rozwojowym uczn a
b) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych
uzdolnieniach ucznia;
ucznia

4-

i

c)

d)

działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i
specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach pomocy

psychologiczno -pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz
efektach podjętych działań i udzielanej pomocy;
wnioskach dotyczących dalszych działan mających na celu poprawę funkcjonowania
ucznia.

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

§8

5

;

1.

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczegó|ności;

a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)

i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwościpsychofizycznych
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 zyciu szkoły;
diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
ucznia w zyciu szkoły;
udzielanie uczniom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych potrzeb;
podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i
młodziezy;
minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie roznych form pomocy w środowiskupzedszkolnym, szkolnym i
pozaszkolnym uczniów;
inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i intenruencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
mozl iwości, predyspozycji uzdo| n ień uczn iów;
wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu
indywidualnych potzeb rozwojowych, . edukacyjnych i mozliwości psychofizycznych
ucz n ów oraz udzielan u pomocy psycho log iczno - ped agog icznej.
prowadzenie badań

i

i

ZADANIA DORADCY ZAWODOWEGO

1.

2,

§8

Do zadań doradcy zawodowego nalezy w szczególności:

a)

systematyczne diagnozowanie zapotzebowania uczniów na informacje edukacyjne i
zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwychdla danego poziomu kształcenia;
c) prowadzenie ząęó związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z
uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
uczniów;
d) koordynowanie działalnościinformacyjno - doradczej prowadzonej przez szkołę i
placówkę;
e) współpraca z innymi nauczycielami w twozeniu i zapewnieniu ciągłościdziałań w
zakresie zĄęó związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
f) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psycholog iczno - pedagogicznej,
W pzypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki
wyznacza nauczyciela lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust, 1.
ZADAN|A TERAPEUry PEDAGoGlczNEGo

1, Do zadańtera peuty peOag og iczn"go n"l"ry§ri srcregOl n ości
a) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania
:

b)

c)
d)

6

trud ności o raz mon itorowan ia efektów oddziaływa ń terapeutycznych

;

rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu,

szkoł;

prowadzenie zĄęó korekcyjno

terapeutycznym;

-

kompensacyjnych oraz innych

zĄęć o charakterze

podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
_

t

wychowawcow grup wychowawczych i innych specjalistow w
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i mozliwości

b) wspieranie nauczycieli,

psychofizycznych uczniow oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY

§10
Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane
społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy.
Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości
psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawańe
w ozeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, zwany dalej ,,programem", określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potzeb rozwojowych iedukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych ucznia, w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich metod i
form pracy z dzieckiem lub uczniem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zĄęcia z dzieckiem lub
uczniem:
a) niepełnosprawnym - zakres działan o charakteze rewalidacyjnym,
b) niedostosowanym społecznie - zakres działan o charakterze resocjalizacyjnym,
c) zagrożonym niedostosowaniem społecznym zakres działań o charakterze
socjoterapeutycznym;
3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar
godzin, w których poszczególne formy będą realizowane;
4) działania wspieĘące rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami
psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działĄącymi na ęecz rodziny, dzieci i młodzieży;
1.

rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zĄęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potzeby rozwojowe i edukacyjne oraz

5) zalęcia

mozliwości psychofizyczne ucznia, a także:
a) zalęcia z zakresu doradztwa zawodowego
b) zĄęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach
pomocy psychologiczno*pedagogicznej
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.
7) w pzypadku uczniów niepełnosprawnych - w zależnościod potrzeb - rodzĄ i sposób
dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawnościucznia, w
tym w zakresie wykozystywania technologii wspomagających to kształcenie;
8) w zalezności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości
psychofizycznych ucznia wskazanych w ozeczeniu o potzebie kształcenia specjalnego
lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zĄęcia edukacyjne, które są
realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.
4. W ramach zajęó rewalidacvinych w programie nalezy uwzględnió w szczególności rozwijanie
umiejętności komunikacyjnych przez:
1) naukę orientacji pzestrzennej iporuszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych
alternatywnych metod komunikacji- w pzypadku ucznia niewidomego;
2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności
wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) - w plzypadku ucznia
n iepełnosprawnego z zaburzenia mi mowy u b jej bra kiem
3) zĄęcia rozwijające umiejętnościspołeczne, w tym umiejętnościkomunikacyjne - w
pzypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
5. Program opracowuje zespół, który twozą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z
uczniem.
;

l

;

6. Zespół opracowuje program po dokonaniu

wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie
oraz zalecenia zawańe w orzeczeniu o potzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w
zaleznościod potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią
specjalistyczną.
7, Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane ozeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, nie dłuzszy jednak niz etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
1) do dnia 30 wześnia roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku
szkolnego kształcenie w szkole, albo
2) 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potzebie kształcenia specjalnego.
8. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału do której uczęszcza uczeń, a
w szczegolnych pzypadkach nauczyciel lub specjalista, prowadzący zĄęcia z uczniem,
wyznaczo n y przez dyrektora szkoły.
9. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potzeb, nie zadziej jednak niź dwa razy w roku
szkolnym.
10. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyó:
a) na wniosek dyrektora szkoły - pzedstawiciel poradni psychologiczno - pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela,
b) na wniosek lub za zgoda rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia - inne osoby, w
szczególności lekaz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
11.Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej
oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w
miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zalezności od
potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią
specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami.
1 2. Wielospecjalistyczne
oceny uwzględniają w szczególności:
1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje,
zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
2) w zależnościod potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistow,
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 zĄęcia edukacyjne indywidualnie
lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawaĘm w programie także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie
z oddziałem szkolnym.
13. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a
także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.
Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie
każdego spotkania zespołu i mozliwości uczestniczenia w tym spotkaniu,
14. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznych ocen oraz
programu.
15. osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszaó dobra osobiste ucznia, jego rodziców,
nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, atakże innych
osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.

'
1.

§11

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno pedagogicznej zapewniają poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie
specjalistyczne, oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Opracowała:
mgr lwona Seweryn
8

zawiercie, dnia

sZ, P.

Dyrektor Zespołu Szkoł im. Stanisława Staszica w Zawierciu informuje, że posiedzenie
Zespołu nauczycieli odbędzie się w dniu... :..........,..,,..o godz.
Tematem posiedzenia Zespołu będzie dokonanie okresowejwielospecjalistycznejoceny
poziom u fu n kcjon owan i a Pan i/P an a syn a....,.

Zapraszamy na spotkanie i prosimy o informację zwrotną dotyczącą Pani/ Pana obecności na
spotkaniu.
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Załącznik nr

1

zawiercie dn.

Sz.P.

lnformacja o ustalonych dla ucznia formacho
wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, zostały określone
lnformuję,

następujące formy pomocy dla Państwa syna/córki:

up

roffna pomo§y
,'liiliiiili

tńtymiar sodżin

okr§§ udxi$|*fi|fi
p.omos!l,

Podpis dyrektora szkoły

10

r

Załącznik nr 2

kańa ucznia
lmie i nazwisko iiczllti
n,

t ł flfiHltaru*

Rok szkolny

Wychowawc* klasy
Podstawa zaĘżenia ltaĘ:

n
D
D
D
D
D
n
D
-l
n
D

uwf,słi

orzeczenie o potzebie kształcenia specjalnego (niepełnosprawność,niedostosowanie
społeczne)
opinia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
szczegolne uzdolnienia;
specyficzne trudnościwuczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysońografia, dyskalkulia);
zaburzenia komunikacji językowej;
choroba pzewlekła;
sytuacja kryzysowa lub traumatyczna;
niepowodzenia szkolne (drugorocznośc);
zaniedbanie środowiskowe lub wychowawcze (w związku z trudną sytuacją bytową
ucznia ijego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami
środowiskowymi);
trudności adaptacyjne związane z wcześniejszymksztalceniem się za granicą lub

rożnicami kulturowymi;
inne

|.,;......

i::]::
-'

D
D
D
D
D
D
tr
D

bieząca praca z uczniem na zajęciach
klasa terapeutyczna;
zĄęcia rozwijające uzdolnienia;
zĄęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
zajęcia specjalistyczne (np. rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne,
zĄęc zwięanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

warsztaty;
porady i konsultacje.

lliLL
ló§ lfi

Podpis wychowawcy:
Załącznik nr 3

11

logopedyczne);

Uw
u,fl''i

Rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno

- pedagogiczną

w roku szkolnym

Wychowawca:....

LP,

Nałwislrp i imię ucznia

Podpis wychowawcy klasy
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Załącznik nr 4

Zawiercie, dn,
Miejscowość,data

lmię i nazwisko rodzica lopiekuna

Adres zamieszkania

Telefon

oświadczenie
Wyrażam/nie wyrazam1 zgodęly na objęcie mojego dziecka

Zespołu Szkół im. St. Staszica w Zawierciu, pomocą psychologiczno

-

pedagogiczną na

terenie szkoły.

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

1n

iepotrzebne skreślić

t
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Załącznik nr 5

Zawiercie, dn.
Miejscowość,data

lmię i nazwisko ucznia

Adres zamieszkania

Telefon

oświadczenie
Wyrażam/nie wyrazamz zgodęly na objęcie mnie

zespołu szkół

..,.,.....,.

* ;, ;,;*;,;;; ;";";::T"-"";§:T;:;,il;; - ;;;,;,;;;;;

terenie szkoły.

Czytelny podpis pełnoietniego ucznia

2niepotzebne skreślic

t
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