INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY
DLA UCZNIA ………………………..
I.

INFORMACJE O UCZNIU

Imiona

Data urodzenia
Miejsce urodzenia

Nazwisko

Pesel

Adres
Zamieszkania ucznia

Adres
opiekunów prawnych

ŚRODOWISKO RODZINNE
Imię i nazwisko matki

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko ojca

Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko
opiekuna prawnego

Telefon kontaktowy

Rodzeństwo
PODSTAWA OBJĘCIA UCZNIA KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM
Nr orzeczenia
wydanego przez…

Specjalistyczną Poradnię Wczesnej Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Krakowie

Data wydania

Na czas

Na etap - jaki

Wydłużenie etapu
edukacyjnego

Diagnoza




Zalecenia




Autyzm

Tutaj wpisujemy zalecenia z orzeczenia, które będzie uwzględniał IPET, np.:
Konieczne dostosowanie form, metod pracy i pomocy dydaktycznych do potrzeb i
możliwości psychofizycznych ucznia
Określenie bazy mocnych stron chłopca
Należy planować, porządkować i systematyzować czynności oraz uprzedzać uczenia o
planowanych zmianach




























Zajęcia powinny mieć względnie stałą strukturę organizacyjną
Wskazane jest zastosowanie planów aktywności w celu ułatwienia śledzenia toku lekcji,
samokontroli zachowania, pełnego uczestnictwa w aktywnościach
Wspomagać uczeni w zakresie planowania własnych działań, stosować liczbę podpowiedzi
do potrzeb tak, aby wspierać samodzielność
Poziom wymagań w bieżącej pracy powinien umożliwiać uczniowi doświadczanie sukcesu
Uczeń wymaga doceniania wysiłku podejmowanego w nauce szkolnej, a nie tylko
dostrzegania efektów swojej pracy
Konieczne jest motywowanie chłopca i do podejmowania aktywności i dbanie o
doprowadzanie zadań do końca
Należy zauważać sukcesy i przekazywać pozytywne informacje zwrotne, aby wspierać
motywację uczenia do podejmowania aktywności dla niej trudnych
Czas pracy musi być dostosowany do możliwości w zakresie koncentracji uwagi i tempa
pracy oraz musi uwzględniać aktywności pozwalające na odpoczynek
Wyznaczane zadania powinny być krótkie i dzielone na mniejsze partie, należy stale
pracować nad wydłużaniem i doskonaleniem procesów uwagi
Z uwagi na podatność uczenia na działanie bodźców rozpraszających należy dokładać starań
do organizacji warunków miejsca jej pracy w sposób sprzyjający koncentracji uwagi
Konieczne jest dbanie o relacje ucznia z rówieśnikami i jego udział we wspólnych zajęciach i
aktywnościach
Uczeń wymaga dostarczania prawidłowych wzorców zachowań w konkretnych sytuacjach
społecznych
Uczeń może korzystać ze zwolnienia z drugiego języka obcego
Uczeń może korzystać z dostosowanych warunków egzaminu maturalnego
Stymulowanie rozwoju emocjonalnego, społecznego, sprawności komunikacyjnej
Usprawnianie procesów pamięciowych, koncentracji uwagi, motywacji
Rozwijanie uzdolnień uczenia
Przeciwdziałanie powstawaniu zachowań trudnych poprzez analizę okoliczności
występowania
Wspieranie samooceny
Kształtowanie pozytywnej wewnętrznej motywacji do nauki i terapii
Stosowanie aktywizujących metod i form pracy dydaktycznej i terapeutycznej
Uczenie umiejętności właściwej regulacji emocjonalnej
Wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez uczenia
Opieka psychologa w zakresie wspomagania rozwoju rozwoju emocjonalnego,
motywacyjnego i społecznego oraz funkcji wykonawczych uwagi, pamięci i uczenia się
Porady i konsultacje dla rodziców, wsparcie informacyjne, współpraca ukierunkowana na
optymalizację oddziaływań
Informowanie o ofercie instytucji oraz o przedsięwzięciach pomocowych, rozwojowych
mogących wesprzeć rodziców w ich roli.

II.WIELOSPECJALISTYCZNA OCENA POZIOMU FUNKCJONOWANIA UCZNIA
Data dokonania oceny: wrzesień 2021-przykład/wzór -taka forma ułatwia ewaluację
PODSUMOWANIE OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA
na podstawie diagnoz cząstkowych w różnych obszarach funkcjonowania
Słabe strony ucznia
(przyczyny niepowodzeń edukacyjnych,
trudności w funkcjonowaniu, bariery i
ograniczenia utrudniające
funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w
życiu szkoły)

Mocne strony ucznia
(predyspozycje, uzdolnienia,
dobrze opanowane
umiejętności)

Indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne ucznia

1. Sprawność fizyczna (motoryka duża/mała)
- Motoryka mała i duża
prawidłowa

- Wolne tempo ćwiczeń

- Poprawa motoryki dużej i małej
- Zachęcanie ucznia do aktywności
fizycznej

- Poprawa ogólnej sprawności fizycznej
2. Zmysły i integracja sensoryczna (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga)

- Słuch, czucie, węch i

-

-

równowaga bez uwag

3. Komunikacja (zasób słownictwa, mowa, artykulacja, rodzaj aktywności)

- Bogaty zasób słownika
- Wypowiedzi poprawne
gramatycznie

- Trudności z intencjonalną wymianą dialogową
na inne tematy, niż zainteresowania,

- Rzadko podejmuje aktywność werbalną z
rówieśnikami.

- Ćwiczenie umiejętności
komunikacyjnych:
– prowadzenia dialogu i inicjowanie
rozmowy nie tylko na warunkach
odpowiadających chłopcu,
- Podnoszenie kompetencji językowych z
zachowaniem zasad dobrego
zachowania

4. Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych i treści programowych oraz pamięć, uwaga i myślenie)-przykład

- Prawidłowy zakres wiedzy - Rozwój funkcji intelektualnych nieharmonijny - Motywowanie uczennicy do nauki i
ogólnej i o otaczającym
świecie

- Umiejętność
rozwiązywania zadań
logicznych

- Rozpoznaje relacje
pomiędzy elementami
układu, rozpoznaje reguły

w obszarze niewerbalnym

- Niższy wynik w podtestach badających
rozumowanie ilościowe ( trudności w zakresie
rozumienia pojęcia liczby, szacowania,
rozwiązywania zadań i dokonywania pomiarów
)

- Trudności z werbalizacją swojej wiedzy
- Zmienny poziom koncentracji uwagi
- Niepełne rozumienie poleceń

sumienności

- Zachęcanie do samodzielnej pracy
- Ćwiczenie procesów poznawczych i
koncentracji uwagi

- Rozkładanie pracy, zadań na mniejsze
etapy

- wzmacnianie wiary we własne
możliwości

względem wzorca w
zadaniu

- Dostrzega istotne
elementy bądź nieścisłości określonych sytuacji
- Prawidłowe

Wolne tempo pracy
Wolne tempo czytania
Niski poziom rozumienia tekstu
W piśmie liczne błędy interpunkcyjne
Niski poziom umiejętności matematycznych

rozwiązywanie zadań
wzrokowoprzestrzennych, dostrzega
wzory i zależności w
materiale wizualnym

- Prawidłowa orientacja
przestrzenna

5. Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.)

- Chętnie odpowiada na
zadawane pytania,
zwłaszcza te dotyczące
swoich zainteresowań

-nie podejmuje dłuższych rozmów z rówieśnikami
lub nauczycielami, interakcja jest powierzchowna
-nie rozumie niektórych sytuacji społecznych i
nieadekwatnie na nie reaguje

- Stara się być koleżeńska,

- Włączanie uczennicy w życie szkoły i
klasy

- Stwarzanie sytuacji ułatwiających
uczennicy interakcje z rówieśnikami

- Rozwijanie umiejętności

pyta kolegów o ich
zainteresowania, bierze
udział w grach
zespołowych i w pracy w
grupie

komunikacyjnych(prowadzenie
dyskusji,dialogu)

- Kształtowanie umiejętności rozumienia
sytuacji społecznych

- Kształtowanie umiejętności określania
emocji innych i prawidłowych reakcji
społecznych.

6. Sfera emocjonalno-motywacyjna (radzenie sobie z emocjami, zachowania trudne, motywacja do nauki, itp.)

- Współpracuje z
nauczycielami

- Wykonuje polecenia
- Zmotywowana do zadań,
które pozostają w sferze
jej zainteresowań

- trudności w radzeniu sobie z emocjami
- Obniżanie poziomu napięcia
emocjonalnego uczennicy poprzez naukę
- przywiązanie do schematu i rutyny, niechęć do
radzenia sobie z emocjami

zmian

- Mała odporność na frustrację, źle znosi
niepowodzenia, często płacze

- Wzmacnianie poczucia własnej wartości
- Ćwiczenie umiejętności nazywania i
adekwatnego wyrażania swoich emocji i
potrzeb

- Niska motywacja do nauki rzeczy, które nie leżą
w obszarze zainteresowań uczennicy

- Wskazywanie sposobów radzenia sobie z
emocjami i sytuacjami stresowymi

7.

Samodzielność i samoobsługa (nawyki higieniczne, ubieranie się, jedzenie, …)

- Dość samodzielna w
samoobsłudze

- Niesamodzielnie porusza się po mieście
- trudności w zwykłych sytuacjach ( np. na
stołówce, w przypadku zmiany grafiku itp. )

- Ćwiczenie samodzielności w życiu
codziennym

8. Zainteresowania i szczególne uzdolnienia

- Uzdolnienia plastyczne

- Zachęcanie ucznia do udziału w
konkursach

- Rozwijanie zainteresowań na zajęciach
edukacyjnych i rewalidacyjnych

9. Stan zdrowia (stała opieka specjalistów, przyjmowane leki)

10. Inne obszary ważne z punktu widzenia funkcjonowania dziecka

- …

-

III.

ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWANIA ZAJĘĆ I WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO
POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI
PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA- wzór/przykład
1.Dostosowania z zakresu organizacji pracy i stanowiska pracy ucznia przykład

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zwracanie się do uczenia zawsze w pierwszej osobie,
unikanie w rozmowach ironii, wieloznaczności, metafor,
kierowanie do uczenia prostych komunikatów (pod względem, stylistycznym oraz logicznym);
stosowanie licznych pomocy wizualnych;
sprawdzanie na bieżąco, czy uczennica właściwie rozumie to, co się dzieje na lekcji: pytania kontrolne,
krótkie ćwiczenia sprawdzające;
miejsce w klasie – przy nauczycielu
zwracanie uwagi na nieprawidłowe zachowania
nagradzanie zachowań pozytywnych ( motywowanie uczenia poprzez pochwały )
eliminowanie zachowań niepożądanych i zachęcanie do nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami
podczas zajęć ( np. praca w parze lub grupie )
zadawanie prac domowych wymagających samodzielności i kreatywności
zachęcanie do samodzielnej pracy, mobilizowanie do koncentrowania się na ukończeniu zadania oraz
kontrola zapisu w zeszytach

2. Dostosowania z zakresu programów nauczania, metod i form pracy z uczniem - przykład
Metody i formy pracy z uczniem oraz środki i zabiegi dydaktyczne wspomagające nauczanie
• Realizowanie zatwierdzonych przez RP programów nauczania dostosowanych do możliwości ucznia.
Dostosowania obejmują:
• wymagania programowe (nie wykraczają one poza podstawę programową),
• kolejność realizacji treści nauczania,
• stosowane metody i środki nauczania,
• tempo pracy (wydłużony czas na wykonanie zadań praktycznych i prac pisemnych, na wypowiedź ustną).
• Stosowanie aktywizujących metod nauczania.
• Eksponowanie możliwości zastosowań praktycznych poznawanych na lekcjach pojęć i umiejętności.
• Unikanie pytań problemowych lub przekrojowych
• Unikanie pojęć abstrakcyjnych
• Stała i dyskretna pomoc nauczyciela
• Pogłębianie rozumienia nowo poznanych pojęć i ich utrwalanie odbywać się będzie podczas zajęć
rewalidacyjnych.
Dostosowania z przedmiotów humanistycznych:
• Poznawanie treści obszerniejszych lektur poprzez oglądanie filmów
• Rozdzielenie materiału na mniejsze jednostki.
• Wydłużanie czasu na przeczytanie lektury
• Pomaganie podczas wypowiedzi ustnych w doborze słownictwa;
• Utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności poprzez częste powtarzanie i przypominanie
• Ocenianie prac pisemnych bardziej liberalnie pod względem ortograficznym i językowym
• Odwoływanie się do znanych sytuacji z życia codziennego

• Tworzenie atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa
Przedmioty ścisłe:
• Podczas sprawdzianów, rozwiązywanie zadania z treścią przedstawioną lub wzbogaconą graficznie,
• Rozwiązuje zadania z danymi będącymi liczbami w zapisie dziesiętnym.
• Dłuższy czas na opanowanie nowej umiejętności.
• Częste odwoływanie do konkretów
• Ocenianie toku rozumowania , nawet jeśli ostateczny wynik zadania jest błędny
• Wyćwiczenie schematów działań
• Wyćwiczenie schematów łączenia słów kluczowych z działaniami matematycznymi
• Stosowanie pomocy wizualnych
• Ćwiczenie umiejętności prawidłowego odczytywania zadań tekstowych, udzielanie dodatkowych wskazówek
naprowadzających.
Przedmioty przyrodnicze
-praca z mapą – prawidłowe odczytywanie i interpretowanie informacji.
-pomoc w nabywaniu funkcji wykonawczych, takich jak umiejętności organizacyjne i uczenia się.
-stosowanie modelu edukacji opartej na doświadczeniu, informacje słowne poprzedzone testem pisanym lub
obrazem
-przedstawianie nowych pojęć lub materiału abstrakcyjnego w sposób możliwie najbardziej konkretny
Wychowanie fizyczne
• Wykonywanie ćwiczeń o charakterze ogólnorozwojowym
• podstawą oceny są: zaangażowanie frekwencja i przygotowanie do zajęć.
Dostosowania obejmujące wszystkie przedmioty nauczania :
• zapisywanie przez ucznia jego własnych wypowiedzi w krótki i zwięzły sposób
• wydłużenie czasu na prace pisemne
• możliwość korzystania z kalkulatora
• częste kontrolowanie samodzielnej pracy ucznia i ewentualne naprowadzanie na prawidłowy tok myślenia
• częstsze weryfikowanie wiedzy z mniejszych partii materiału
• Ograniczenie tekstów do pisania i czytania do niezbędnego minimum
• Ograniczenie czytania lektur do wybranych rozdziałów lub oglądanie filmu/sztuki teatralnej
• Liberalne podejście do oceniania dłuższych wypowiedzi pisemnych
• Pomaganie w doborze prawidłowego słownictwa
• Ocenie nie podlegają precyzja i estetyka rysunków i konstrukcji geometrycznych

IV.

ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW GRUP
WYCHOWAWCZYCH I SPECJALISTÓW UKIERUNKOWANE NA REALIZACJĘ
CELÓW REWALIDACYJNYCH- z orzeczenia ucznia WAŻNY punkt IPETU
1.

CELE I DZIAŁANIA REWALIDACYJNE WSZYSTKICH OSOB PRACUJĄCYCH Z UCZNIEM

Cel główny: Poprawa funkcjonowania społecznego ucznia oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu
szkoły

Szczegółowe cele
rewalidacyjne
• Trening
umiejętności
społecznych.
Poprawa
funkcjonowania w
grupie

Działania nauczycieli i wychowawców grup wychowawczych
oraz specjalistów ukierunkowane na realizację celu
•

Ćwiczenie umiejętności odczytywania emocji własnych oraz innych osób.

•
•
•

Ćwiczenia w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z rówieśnikami.
Zachęcania do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły
Nazywanie i rozpoznawanie różnych doznań i emocji u siebie i innych w
różnych sytuacjach społecznych
Nauka panowania nad własnymi emocjami oraz ćwiczenie umiejętności
pokonywania trudności
Kształtowanie umiejętności stosowania się do reguł panujących w
otoczeniu
Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych oraz empatii
Modelowanie właściwych zachowań w różnych sytuacjach społecznych

•
•
•
•

• Doskonalenie
funkcji
poznawczych

• Rozwój
umiejętności
komunikacyjnych

•

Ćwiczenia spostrzegawczości, wydłużanie pola uwagi, rozszerzanie zakresu
słownictwa i pojęć ( np. metafor ), ćwiczenie zasad pisowni i formułowania
tekstu.

•

Ćwiczenie umiejętności generalizowania i abstrahowania

•

Doskonalenie zdolności koncentracji uwagi na zadaniu/celu poprzez
wykonywanie zadań etapowych, rozłożonych w czasie.

•

Rozwijanie umiejętności inicjowania i podtrzymywania konwersacji,

•

Prowadzenie z uczniem (i modelowanie) dialogów na tematy ważne dla
funkcjonowania w społeczeństwie

•

Rozwijanie umiejętności prawidłowego odbioru komunikatu

•

Rozwijanie prawidłowej postawy wobec słuchacza

•

Budowanie wypowiedzi o prawidłowych cechach prozodycznych i
artykulacyjnych

•

Przyswojenie językowych reguł społecznych, sytuacyjnych,
pragmatycznych i zdolności do ich zastosowania w rozmaitych sytuacjach,

•

Budowanie zdolności do rozumienia i tworzenia zachowań
komunikacyjnych werbalnych i niewerbalnych, rozumienia metafor,
żartów,

•

Monitorowanie obecności ucznia w grupie rówieśniczej, wskazywanie
prawidłowych wzorców postępowania.

• Podnoszenie
samooceny

•
•
•
•
•

Zauważanie przez nauczyciela postępów i nakładu pracy włożonej przez
ucznia
Znajomość swoich mocnych stron
Rozwijanie zainteresowań
Pozytywne budowanie obrazu własnej osoby i wiary we własne możliwości
Angażowanie ucznia w życie klasy i szkoły

2.FORMY WSPARCIA UCZNIA PRZEZ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW – przykład

•
•
•

1.Zajęcia rewalidacyjne i inne
Rodzaj zajęć
Wspomaganie rozwoju emocjonalno- motywacyjno-społecznego – p.X.Y
Usprawnianie funkcji poznawczych, procesów pamięciowych i koncentracji
uwagi, rozwijanie umiejętności enia się - rewalidacja.
Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno –emocjonalne oraz usprawnianie
procesów pamięciowych – pedagog p. X.Y

Wymiar godzin
Np. 1 godz/tyg.
Np. 2 godz/tyg.
1 godz./tyg.

•
•

1 godz./tyg.
Np. 2godz./tyg.
NP.1 godz./tyg.

2.Praca ucznia z pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz inny specjalistami
Rodzaj zajęć
Diagnoza możliwości i ograniczeń poznawczych.
Opieka psychologa szkolnego
Szkolenia dla uczniów organizowane przez szkołę (np. pierwsza pomoc, zasady
recyklingu, Zasady BHP podczas wakacji).
(Rodzic wyraża zgodę na udział ucznia w szkoleniu.)
3. Pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia/zawodu
Rodzaj działań
Zajęcia z wychowawcą

Wymiar godzin
Wg potrzeb
Zgodnie z potrzebami
Z dwutygodniowym
wyprzedzeniem

Termin realizacji
Cały rok

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Forma zajęć
Zajęcia rozwijające uzdolnienia
plastyczne
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z
matematyki
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Zajęcia logopedyczne
Zajęcia socjoterapeutyczne

Zaplanowany tygodniowy wymiar godzin
pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w danym roku szkolnym 2021/2022
I półrocze
Prowadzący
1 godz

p. XY

2 godz/tyg..

p.XY

Zajęcia związane z wyborem kierunku
kształcenia i zawodu

Wg
harmonogramu
LO

p.XY

V.

1.

ZAKRES WSPÓŁPRACY PRACOWNIKÓW SZKOŁY Z RODZICAMI I OPIEKUNAMI
PRAWNYMI UCZNIA- Przykład
Działania wspierające rodziców w rozwiązywaniu spraw związanych z prawidłowym
funkcjonowaniem ucznia w jego środowisku szkolnym i rodzinnym
Zakres współpracy

•

Porady i konsultacje – współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym

•

Spotkania z wychowawcą klasy, nauczycielami ( systematyczna wymiana
informacji dotycząca postępów edukacyjnych ucznia i sposobach wspierania
ucznia w domu )

•

Udział w opracowaniu i ewaluacji IPET

•

Spotkania z Dyrekcją szkoły, pedagogiem i psychologiem szkolnym

•

Szkolenia dla rodziców organizowane przez szkołę

Czas realizacji
Na bieżąco, cały rok
szkolny
Na bieżąco, cały rok
szkolny
Dwa razy w roku
szkolnym
W wyznaczonych
terminach i w miarę
potrzeb
Termin podawany z
wyprzedzeniem

2.
•
•
•
•

Działania wspierające rodziców we współdziałaniu z instytucjami
Zakres współpracy
Czas realizacji
Kierowanie rodziców do instytucji i urzędów właściwych do rozwiązania ich
Na bieżąco, cały rok
problemów
szkolny
Na prośbę rodziców przygotowanie przez pracowników szkoły opinii o uczniu dla
W terminie 2 tygodni
różnych instytucji np. sąd, PEFRON, piecza zastępcza itd.
W terminie
Na prośbę rodziców wykonywanie badań psychologicznych dla Poradni
określonym
Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1, ul. Adama Chmielowskiego 1 w Krakowie
przepisami
Na prośbę rodziców przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania
wsparcia finansowego/rzeczowego dla ucznia/rodziny ze strony różnych
Cały rok
instytucji

3.

Udział rodziców w życiu szkoły
Zakres współpracy

•

Praca w Radzie Rodziców

•

Praca rodziców na rzecz Ośrodka/szkoły/ klasy np. organizacja imprez szkolnych

Czas realizacji
Na bieżąco, cały rok
szkolny
Na bieżąco, cały rok
szkolny

VI. ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY IPET
Imię nazwisko nauczyciela

Przedmiot

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

VII. UWAGI DO IPET
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII. INFORMACJA O ZATWIERDZENIU IPET
Data zatwierdzenia
IPET

Podpis
wychowawcy klasy

Data i podpis
Dyrektora

Każdorazowo załączamy informację dla rodziców o spotkaniu zespołu

Data i podpis
rodzica/opiekuna prawnego
lub adnotacja o poinformowaniu
kopię IPET otrzymałem

