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PODSTAWA PRAWNA 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327). 

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

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1280 ze zm.). 

4. 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. 2020 poz. 1309). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639 ze zm.). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 

poz. 502). 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2020, poz. 1551). 

8. Inne właściwe, szczegółowe rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty, 

regulujące funkcjonowanie placówek oświatowych. 

 

 

Uczeń ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

organizowanej w szkole w formach i na zasadach określonych w przepisach dot. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej.  

 

 

I. Zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole. 
1. W Szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych 

w rozporządzeniu. Jest ona udzielana uczniom, rodzicom i nauczycielom.  

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole są 

bezpłatne i dobrowolne.  
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3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na: rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rozpoznawaniu czynników 

środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w szkole, wspieraniu 

potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym, na wspieraniu rodziców i 

nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 

udzielanej uczniom.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności;  

2) niedostosowania społecznego;  

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) zaburzeń zachowania lub 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 spędzania 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.  

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele, oraz 

specjaliści wykonujący w Szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Organizowana jest ona we współpracy z:  

1) rodzicami uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;  

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  
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4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;  

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.  

7. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować:  

1) uczeń;  

2) rodzice ucznia;  

3) dyrektor szkoły;  

4) nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem;  

5) higienistka szkolna;  

6) poradnia;  

7) asystent edukacji romskiej;  

8) pomoc nauczyciela;  

9) pracownik socjalny;  

10) asystent rodziny;  

11) kurator sądowy;  

12) organizacja pozarządowa, inna instytucja lub podmiot działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży.  

II. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

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

1) klas terapeutycznych;  

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;  

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;  

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;  

8) porad i konsultacji;  

9)  warsztatów.  
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2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie Szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu 

działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej:  

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych; 

liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8;  

2) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

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

uczestników zajęć nie może przekraczać 5;  

3) zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i 

zaburzeniami sprawności językowych; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 

4;  

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;  

5) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole, z 

aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły; liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10;  

6) zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana 

dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności 

w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować 

wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają 

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb 

edukacyjnych.  

3. Inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:  

1) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się;  



Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie 

7  

Procedura udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności 

w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego, liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8;  

3) zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i 

specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć;  

4) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania 

Szkoły i placówki w zakresie doradztwa zawodowego.  

 

III. Zadania nauczycieli i specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej 
1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w Szkole 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 szkoły;  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w 

szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w 

środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły 

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz 

planowania dalszych działań.  

2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności:  

1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznanie u uczniów:  

a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 
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specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego 

zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień,  

c) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej 

pracy z uczniami;  

2) w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy 

w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy.  

3. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli 

stwierdzi taką potrzebę oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i 

koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań 

nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem.  

4. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy konieczności objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. Dyrektor Szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres 

ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.  

5. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji 

szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć 

prowadzonych przez nauczycieli.  

6. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami w zależności od potrzeb oraz 

z innymi podmiotami.  

7. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawcy 

i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspierają 

nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy 

do możliwości psychofizycznych ucznia.  

8. W zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom do obowiązków 

wychowawcy należy:  
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1) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

2) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych uczniów; 

3) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; 

4) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą 

nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie; 

5) w przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

złożenia wniosku do Dyrektora szkoły o uruchomienie sformalizowanej formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniowi; 

6) uzyskanie zgody od rodziców na udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

7) informowanie rodziców i innych nauczycieli o udzielanej pomocy, efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i postępach ucznia;  

8) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom;  

9) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu 

ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych 

i psychologicznych.  

9. Nauczyciele i specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz oceniają 

efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających 

na celu poprawę funkcjonowania ucznia.  

10. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Szkole, 

odpowiednio wychowawca klasy lub Dyrektor Szkoły, planując udzielanie uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.  

11. W przypadku, gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w Szkole, 

Dyrektor Szkoły za zgodą rodziców ucznia występuje do publicznej poradni z wnioskiem o 

przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.  

12. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia, 

zawiera informacje o:  

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, 

możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;  



Szkoła Podstawowa nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie 

10  

Procedura udzielania i organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. księżnej Eleonory Czartoryskiej w Radzyminie 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i 

placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia;  

3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy 

funkcjonowania ucznia w szkole oraz formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej uczniowi szkole, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i 

udzielanej pomocy;  

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę 

funkcjonowania ucznia, o których mowa w ust. 8.  

13. Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną osobę, której zadaniem będzie planowanie 

i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w Szkole.  

14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 

zadaniem zespołu.  

15. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami.  

16. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców 

ucznia.  

17. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, Dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danej 

szkole, rodziców ucznia.  

 

  

§ 25 

IV. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi zdolnemu 
1. Szkoła wspiera ucznia zdolnego poprzez:  

1) udzielanie uczniom pomocy w odkrywaniu ich predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień; 

2) wspieranie emocjonalne uczniów, kształtowanie w wychowankach adekwatnej 

samooceny i wiary w siebie;  
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3) stymulowanie rozwoju, uzdolnień i zainteresowań oraz wyzwalanie potencjału 

twórczego uczniów;  

4) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi i zachęcanie do działań 

prospołecznych;  

5)  promocję ucznia zdolnego;  

6) formy i metody pracy z uczniem zdolnym ukierunkowane są w obrębie przedmiotów 

humanistycznych, artystycznych, matematyczno-przyrodniczych, sportowych i 

obejmują pracę: na lekcji, po lekcjach, poza szkołą.  

2. Uczeń zdolny ma możliwość:  

1) rozwijania zainteresowań w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;  

2) uzyskania od nauczyciela pomocy w przygotowaniu się do konkursów i olimpiad;  

3) indywidualnej pracy, dostosowania stopnia trudności, poziomu i ilości zadań 

lekcyjnych i w domu;  

4) realizowania indywidualnego programu nauki lub indywidualnego toku nauki.  

3. W pracy z uczniem zdolnym nauczyciel:  

1) rozpoznaje uzdolnienia uczniów;  

2) umożliwia  uczniowi zdolnemu indywidualne, systematyczne konsultacje, celem 

ukierunkowania jego samodzielnej pracy;  

3) systematycznie współpracuje z rodzicami celem ustalenia kierunków samodzielnej 

pracy ucznia w domu;  

4) współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, w tym poradnią psychologiczno- 

pedagogiczną w zakresie diagnozowania zdolności i zainteresowań kierunkowych 

ucznia;  

5) składa wniosek do Dyrektora Szkoły o zezwolenie na indywidualny program nauki 

lub indywidualny tok nauki.  

4. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów 

z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.  

5. W Szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami 

i uzdolnieniami uczniów.   

V. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 
1. W Szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom:  
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1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia  oraz ustaleń zawartych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-

Terapeutycznym, opracowanym dla ucznia;  

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;  

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego 

orzeczenia;  

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale, dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 

możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o 

którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, 

koniecznym jest zorganizowanie zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy 

doraźnej w bieżącej pracy z uczniem;  

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 

ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na 

podstawie tej opinii.  

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

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy 

w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę klasy.  

3. Wychowawca klasy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym z 

uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę. Wychowawca klasy przekazuje 

informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie.  

4. Wychowawca klasy informuje rodziców ucznia o potrzebie objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. Informacja jest przekazywana w formie zapisu 

w trakcie indywidualnej rozmowy z rodzicem.  

5. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia 
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rozwijające uzdolnienia, inne specjalistyczne formy pomocy), wychowawca klasy zasięga 

opinii nauczycieli uczących w klasie.  

6. Wychowawca klasy ma prawo zwołać zebranie wszystkich nauczycieli uczących w oddziale 

w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, 

wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z 

uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia. Informację o 

spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co 

najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.  

7. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od 

poszczególnych nauczycieli, wychowawca klasy proponuje formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję 

przedstawia Dyrektorowi Szkoły.  

8. Wychowawca klasy przy czynnościach, o których mowa w ust. 6, współpracuje z rodzicami 

ucznia lub w razie potrzeby ze specjalistami zatrudnionymi w szkole.  

9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w 

danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.  

10. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej.  

11. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

swojemu dziecku.  

12. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją 

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom.  

13. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w 

realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.  

14. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, 

nie nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole, Dyrektor szkoły, za zgodą 

rodziców, występuje do poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.  
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15. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga 

zgody rodzica.  

16. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych 

i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych spośród nauczycieli danych edukacji przedmiotowych.  

17. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno-

wyrównawczych może być niższa niż określona w rozporządzeniu.  

18. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację 

w formie e-dziennika zajęć pozalekcyjnych.  

19. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele i specjaliści 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.  

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

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

21. O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje Dyrektor Szkoły. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć 

specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia.  

22. W Szkole może być zatrudniony pedagog, psycholog, logopeda, doradca zawodowy oraz 

na miarę potrzeb inni specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

prowadzonych zajęć.  

23. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, 

logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć 

specjalistycznych.  

VI. Indywidualizacja pracy z uczniem 
 

Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:  

a) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia,  

b) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, 

intelektualnych i fizycznych ucznia,  

c) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i 

umiejętności ucznia,  
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d) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych,  

e) różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych;  

VII. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny 
1. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny (IPET) określa:  

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu oraz wymagań edukacyjnych 

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i 

form pracy z uczniem;  

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem:  

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,  

b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,  

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze 

socjoterapeutycznym;  

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;  

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży;  

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, a także:  

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej - zajęcia z zakresu 

doradztwa zawodowego,  

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia;  
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7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób 

dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności 

ucznia;  

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen.  

2. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności 

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:  

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa lub 

innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;  

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia 

niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;  

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – 

w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

3. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia 

z uczniem.  

4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 

oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, 

w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną.  

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

kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się 

w terminie:  

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

szkolnego realizowanie kształcenia w szkole podstawowej;  

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

specjalnego.  
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6. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału, do którego uczęszcza 

uczeń albo nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez 

Dyrektora szkoły.  

7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku 

szkolnym.  

8. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

1) na wniosek Dyrektora Szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela;  

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby, 

w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.  

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

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu 

dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno- 

pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców ucznia.  

10. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:  

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

zainteresowania i uzdolnienia ucznia;  

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

specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;  

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

bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu 

szkolnym, efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężania.  

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

i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor Szkoły 

zawiadamia pisemnie w sposób przyjęty w danej szkole rodziców ucznia o terminie 

każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.  

12. Rodzice ucznia otrzymują kopię:  

1) wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania ucznia; 

2) programu Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego. 
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13. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw 

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

nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób 

uczestniczących w spotkaniu zespołu.   

VIII. Nauczanie indywidualne 
1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły, 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem.  

2. Indywidualne nauczanie organizuje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców (prawnych 

opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor 

organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w 

orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia.  

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela Dyrektor nauczycielom zatrudnionym 

w placówce Szkole, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, z tym, że prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły podstawowej powierza się jednemu 

nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.  

4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu poza Szkołą. Może to nastąpić 

w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości 

miejsca prowadzenia zajęć od siedziby Szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu 

nauczyciela na zajęcia.  

5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia - w domu 

rodzinnym oraz zgodnie ze wskazaniami w orzeczeniu.  

6. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia 

ogólnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia, a także miejsca, 

w których zajęcia są organizowane.  

7. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, Dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w 

których zajęcia są realizowane.  

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 7, składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.  
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9. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.  

10. Na podstawie orzeczenia Dyrektor ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie wchodzą 

w wymiar godzin indywidualnego nauczania.  

11. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z uczniem wynosi:  

1) dla uczniów klasy I-III - od 6 do 8 godzin w ciągu co najmniej 2 dni;  

2) dla uczniów klasy IV- VI - od 8 do 10 godzin w ciągu co najmniej 3 

dni;  

3) dla uczniów klas VII i VIII – od 10 do 12 godzin w ciągu co najmniej 3 

dni.  

12. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, którym stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego 

osobowego rozwoju, Dyrektor w miarę posiadanych możliwości i uwzględniając zalecenia 

zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia ucznia umożliwia udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych.  

 

IX. Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki 
1. Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku 

lub wszystkich obowiązujących zająć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie 

nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, 

zainteresowań i możliwości edukacyjnych.  

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

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

obowiązujących zająć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla 

danej klasy.  

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

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

promowany w czasie całego roku szkolnego.  
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4. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego 

szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.  

5. Zezwolenie na indywidualny program nauki lub tok nauki może być udzielone po upływie 

co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej 

klasyfikacji.  

6. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na Indywidualny Tok Nauczania mogą wystąpić:  

1) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia; 

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

wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

7. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza 

do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach 

ucznia.  

8. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje 

program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.  

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

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, 

psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.  

10. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.7, Dyrektor szkoły zasięga opinii Rady 

Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

11. Dyrektor szkoły zezwala na ITN Indywidualny Tok Nauczania w przypadku pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej.  

12. W przypadku zezwolenia na ITN Indywidualny Tok Nauczania umożliwiającego realizację 

w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas 

wymagana jest pozytywna opinia organu nadzoru pedagogicznego.  

13. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.  

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

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

15. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby 

pracować.  
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16. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN Indywidualny Tok Nauczania, Dyrektor Szkoły 

wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.  

17. Uczeń realizujący ITN Indywidualny Tok Nauczania może uczęszczać na wybrane zajęcia 

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

na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w 

części we własnym zakresie.  

18. Uczeń realizujący ITN Indywidualny Tok Nauczania jest klasyfikowany na podstawie 

egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.  

19. Kontynuowanie ITN Indywidualny Tok Nauczania jest możliwe w przypadku zdania przez 

ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.  

20. Decyzję w sprawie ITN Indywidualny Tok Nauczania każdorazowo odnotowuje się w 

arkuszu ocen ucznia.  

21. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN 

Indywidualny Tok Nauczania.  

22. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, 

należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację 

o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w 

rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.  

 


