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I. Kształcenie specjalne w szkole 
ponadpodstawowej (liceum ogólnokształcące) 

w zapisach ustawowych



I. 1 System oświaty zapewnia w szczególności:

Art. 1. 6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną, (…) zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi 

oraz predyspozycjami;

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego 
procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych; 

Legenda

Kolor czarny - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) 
- akt posiada tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.

Kolor czerwony   - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 ze zm)  
- akt posiada tekst  jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1915



I. 2 Prawo oświatowe – komentarz 

Prawo oświatowe gwarantuje każdemu uczniowi kształcenie, wychowanie, opiekę
w wybranym przez rodziców typie szkoły/ośrodka, 

a na szkołę nakłada obowiązek dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia.

Zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego zaleca najkorzystniejsze dla ucznia formy kształcenia specjalnego. 

Uczeń realizujący kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej winien otrzymać takie same formy 
pomocy i wsparcia jak w oddziale integracyjnym lub specjalnym lub/i w szkole specjalnej (pojedynczy     
uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). 

Umownie, na potrzeby Projektu SCWEW możemy taką formę kształcenia nazwać kształceniem włączającym. 



I. 3a System oświaty obejmuje: (formy kształcenia specjalnego)

Art. 3 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

2) szkole specjalnej lub oddziale specjalnym – należy przez to rozumieć
odpowiednio szkołę lub oddział, o których mowa w art. 4 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe:
należy przez to rozumieć szkołę lub oddział dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, zorganizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2, 
oraz szkołę lub oddział (…)

2a) oddziale integracyjnym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa
w art. 4 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe:

należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym uczniowie posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego uczą się  i wychowują razem z pozostałymi uczniami, 
zorganizowany zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2;

2c) szkole integracyjnej – należy przez to rozumieć szkołę, o której mowa 
w art. 4 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe:

należy przez to rozumieć szkołę, w której wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi;



I. 3b System oświaty obejmuje: (liceum)

Art. 3 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

3b) (…) liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, branżowej szkole 
II stopnia, szkole specjalnej przysposabiającej do pracy lub szkole policealnej 
– należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe

Art.. 18 ust. 1 pkt  2) szkoły ponadpodstawowe:
a) czteroletnie liceum ogólnokształcące,
b) pięcioletnie technikum,
c) trzyletnią branżową szkołę I stopnia,                  
d) trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy (dla uczniów niepełnosprawnych  

intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym – nie dotyczy liceum ogólnokształcącego) 
e) dwuletnią branżową szkołę II stopnia,
f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie 

branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.



I. 3c System oświaty obejmuje: 

Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

9) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 
pedagogicznego szkoły, placówki i placówki doskonalenia nauczycieli;

10) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

11) uczniach – należy przez to rozumieć także słuchaczy i wychowanków



I. 4a System oświaty obejmuje: (podstawa programowa)

Art. 3 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

13) (…) podstawie programowej kształcenia ogólnego należy przez to rozumieć podstawę
programową, o której mowa w art. 4 pkt 24 ustawy – Prawo oświatowe:

- należy przez to rozumieć obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, 

w tym   umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy 
i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu 
edukacyjnego, 

oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane (…) w programach nauczania 
i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych 
i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych;



I. 4b System oświaty obejmuje: (program nauczania)

❖ Art. 3  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego  określenia o:

13b) (…) programie nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów 
wychowania lub kształcenia 

oraz treści nauczania ustalonych odpowiednio w (…) podstawie programowej kształcenia 
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub opis sposobu realizacji celów kształcenia 

oraz treści nauczania zajęć edukacyjnych, 
dla których nie została ustalona podstawa programowa  kształcenia ogólnego, 
lecz  program nauczania tych zajęć został włączony 
do szkolnego zestawu programów nauczania, o którym mowa w art. 22a ust. 7);



I. 5a Dostosowania - programy nauczania 

Art. 22a. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi (….) 
program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
na dany etap edukacyjny.

4. (…) programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania 
wykraczające poza zakres (…) treści nauczania ustalonych dla danych zajęć edukacyjnych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego

5. (…) programy nauczania, o których mowa w ust. 1 (…) powinny być dostosowane do 
potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.
(z zakresu kształcenia ogólnego)



I. 5b Dostosowanie wymagań edukacyjnych a ocenianie

Art. 44b 8. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich
rodziców o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia
poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. 

Art. 44b 5. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach 
oceniania wewnątrzszkolnego

10. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.



I. 5c Dostosowanie wymagań edukacyjnych – indywidualizacja pracy

Art. 44c. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem
na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, 
o których mowa w art. 44b ust. 8  pkt 1, (slajd poprzedni)
do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 
w przypadkach określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 44zb. 
(odnośnik w slajdzie następnym)



I. 6a Ustawa o systemie oświaty (podręczniki – dostosowanie)

Art. 3 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

23) podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik do zajęć z zakresu edukacji: 
polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręcznik do zajęć z zakresu 
danego języka obcego nowożytnego, podręcznik do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, w tym podręcznik przeznaczony do kształcenia specjalnego, dopuszczony do użytku 
szkolnego;

24) materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć:
a) materiał do kształcenia ogólnego, w tym dostosowany do potrzeb edukacyjnych 

i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych, zastępujący lub 
uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania do danych zajęć 
edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, na danym etapie edukacyjnym,
– mający postać papierową lub elektroniczną;



I. 6b Ustawa o systemie oświaty (podręczniki – dostosowanie)

Art. 22ao. 1. Podręcznik może mieć postać papierową lub elektroniczną.

3. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli:

6) w przypadku podręcznika w postaci elektronicznej – jest opracowany w sposób 
pozwalający na zastosowanie rozwiązań umożliwiających odczyt przez uczniów 
z różnymi rodzajami niepełnosprawności;



❖ I. 7 System oświaty obejmuje: (niepełnosprawności a specyficzne trudności)

Art. 3 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego  określenia o:

❖ 18a) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka 
niesłyszącego lub słabosłyszącego, 
niewidomego lub słabowidzącego, 
z niepełnosprawnością intelektualną 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności; 

❖ 18b) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć 
trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, 
którzy mają trudności w przyswajaniu treści nauczania, 
wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego, 
nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi;



I. 8a Prawo oświatowe – kształcenie specjalne

Art. 127. 1  Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, (…) 
wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 

Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w: 
(…) szkołach ogólnodostępnych, 
lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych,

i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 (odnośnik poniżej) 

w  art. 2 pkt 7. (…) ośrodki szkolno-wychowawcze oraz  specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci 
i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, 
metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze umożliwiające dzieciom 
i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także 
- nie dotyczy liceum ogólnokształcącego - dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, 
realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego 
i obowiązku nauki. 



I. 8b Prawo oświatowe - ipet, orzeczenia

Art. 127. 3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio
(…) program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego

zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie  kształcenia specjalnego, 
o którym mowa w ust. 10.

art. 71b Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi ponadto, w drodze rozporządzenia 
warunki…. artykuł uchylony 

- Artykuły ustawy o systemie oświaty po art. 44zzzz. do Art. 90b uchylone; 



I. 8c Prawo oświatowe orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

❖ Art. 127. 10   (…) orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego albo (…) 

i indywidualnego nauczania, a także 

- o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych  

zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego 

(nie dotyczy liceum ogólnokształcącego) 

wydają zespoły orzekające działające w publicznych   poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. 

❖ Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa 

zalecane formy kształcenia specjalnego, 

z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia 

niepełnosprawności intelektualnej.



I. 9a System oświaty obejmuje: - oddziały przygotowawcze 
(nie dotyczy kształcenie specjalnego)

Art. 165 ust. 2  Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z nauki
i opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych na warunkach dotyczących obywateli 
polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1453 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały 
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1634 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę 
w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

❖ Dz. U. z 2017 r. poz. 1655 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób 
niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały 
naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. Dz.U. 2020 r. poz. 1283 
Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz 
osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw

Dz. U. z 2017 poz. 502 Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502) Zmieniające poz. 566 z dnia 9 marca 2022    
§ 21 do 26 lub 27 dzieci  w tym trzech lub dwóch z Ukrainy.   



I. 9b Oddziały przygotowawcze

Dz.U. 2020 r. poz. 1283  § 16. 1. Dyrektor szkoły, w której utworzono oddział przygotowawczy, powołuje 
zespół kwalifikujący uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy, 
do tego oddziału. W skład zespołu wchodzi dwóch nauczycieli oraz pedagog
lub psycholog.

2. Liczba uczniów w oddziale przygotowawczym nie może przekraczać 15 
uczniów.

3.  Nauczanie w oddziale przygotowawczym jest prowadzone według 
realizowanych w szkole  programów nauczania,  z dostosowaniem metod 
i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
4. Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym prowadzą nauczyciele 

poszczególnych zajęć edukacyjnych, którzy mogą być wspomagani przez 
osobę władającą językiem kraju pochodzenia ucznia, o której mowa w art. 165 
ust. 8 ustawy.

5. Na realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale                 
przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć liczbę 
godzin:     
4) w szkole ponadpodstawowej – nie mniejszą niż 26 godzin tygodniowo.        



I. 10 System oświaty obejmuje: (nie dotyczy kształcenie specjalnego)

Art. 3 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

2b) oddziale dwujęzycznym – należy przez to rozumieć oddział szkolny, o którym mowa
w art. 4 pkt 4 ustawy – Prawo oświatowe:

– należy przez to rozumieć oddział szkolny, w którym nauczanie jest prowadzone w dwóch 
językach: polskim oraz obcym nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, 

przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem 
zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii 
dotyczącą   geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć 
obejmujących: 

biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, 
część historii odnoszącą się do historii powszechnej lub matematykę;



II. Rekrutacja i egzamin maturalny  
w ustawach oświatowych

– uczniowie niepełnosprawni 



II. 1a Rekrutacja szkoła ponadpodstawowa Prawo Oświatowe  (1 z 5)

Art. 130 ust. 1 Dzieci, młodzież oraz osoby pełnoletnie przyjmuje się odpowiednio do (…) klas I szkół 
wszystkich typów oraz klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, 

(przypis - z wyjątkiem szkół artystycznych, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia 
i szkół policealnych w liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, 
liceach ogólnokształcących z oddziałami dwujęzycznymi, 
technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, 
mogą być tworzone klasy wstępne przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach 
dwujęzycznych w tych liceach i technikach). 

ust. 2 O przyjęciu dziecka do (…) oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych 
szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, 
oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, 
decyduje odpowiednio dyrektor szkoły, (…) z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży 

zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu. 



II. 1b Rekrutacja szkoła ponadpodstawowa Prawo Oświatowe

Art. 130 ust. ust. 3 Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 2, wymaga przeprowadzenia zmian 
organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły 
może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

ust. 4 Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na 
wniosek kandydata pełnoletniego, o którym mowa w art. 149. 

ust. 8 Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci i młodzieży posiadających 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie 
do (…) publicznej szkoły ogólnodostępnej. 

Art. 131 ust. 6. Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa 

w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, 

przy czym każde kryterium może mieć różną wartość. 



II. 1c Rekrutacja szkoła ponadpodstawowa Prawo Oświatowe – pierwszy etap rekrutacji

Art. 134 ust. 1 Do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej,                    
o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, przyjmuje się kandydatów, 
którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego  są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty; 

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego 
i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora 
danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej 
szkoły; 

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; 

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (…)



II. 1d Rekrutacja szkoła ponadpodstawowa – opinie publicznej poradni psychologiczno-pedagog.

Art. 134 ust. 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni 
specjalistycznej.

4 W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są 
brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 
stosuje się.

6 Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy I publicznej   
szkoły ponadpodstawowej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole 

ponadpodstawowej ogólnodostępnej, w przypadku kandydatów nieposiadających orzeczenia o  
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.



II. 1e Rekrutacja szkoła ponadpodstawowa – niepełnosprawność

Art. 135 ust. 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę łącznie: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria: 
a) wielodzietność rodziny kandydata, 
b) niepełnosprawność kandydata, 
c) niepełnosprawność dziecka kandydata, 
d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata

Art. 136 ust. 5  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 
jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń. 



II. 1e Rekrutacja szkoła ponadpodstawowa

Art. 150 ust. 1 Wniosek, o którym mowa w art. 149, zawiera: 

6) w przypadku wniosku o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych – wskazanie   
wybranego oddziału albo klasy wstępnej, o której mowa w art. 25 ust. 3, w danej szkole. 

odnośnik art. 25 ust. 3 W liceach ogólnokształcących dwujęzycznych, liceach ogólnokształcących 
z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami   
dwujęzycznymi, dla dzieci i młodzieży, mogą być tworzone klasy wstępne  
przygotowujące uczniów do kontynuowania nauki w oddziałach dwujęzycznych 
w tych liceach i technikach



II. 2a Egzamin maturalny – odrębne arkusze i dostosowania - uczniowie z zaświadczeniami 
i opiniami

Art. 44zzr. 1. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu 
ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do 
rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.

4. Uczeń, słuchacz albo absolwent chory lub niesprawny czasowo może przystąpić  
do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach odpowiednich 
ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia 
wydanego przez lekarza.

5. Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w 
uczeniu się, wydaną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44zb, 
może przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach 
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
wynikających z rodzaju tych trudności, na podstawie tej opinii.



II. 2b Egzamin maturalny - uczniowie z opinią Rady Pedagogicznej  

Art. 44zzr. 6. Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do 
egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne          
związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, 
zaburzenia komunikacji językowej 
lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić 
do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
w warunkach dostosowanych do jego  potrzeb edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych wynikających 
odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej 
lub traumatycznej, 
na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.



II. 2c Egzamin maturalny – odrębne arkusze 

- na egzaminie maturalnym nie ma odrębnych arkuszy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim. 

Art. 44zzr. 8. Dostosowanie formy egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, o którym 
mowa w ust. 1, polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy egzaminacyjnych 
dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności ucznia lub absolwenta 
niepełnosprawnego, z tym że nie przygotowuje się  odrębnych arkuszy 
egzaminacyjnych dla absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną 
w stopniu lekkim.



II. 2d Egzamin maturalny bez odrębnych arkuszy egzaminacyjnych - dostosowania

Art. 44zzr.  10. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
maturalnego, o których mowa w ust. 1–7, polega odpowiednio na:

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności (…) 

6) zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu
maturalnego nauczyciela wspomagającego ucznia lub absolwenta 

w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio z zakresu danego rodzaju 
niepełnosprawności, (…) jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu 
z uczniem lub absolwentem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego 
i środków dydaktycznych.

11. Dla ucznia, słuchacza albo absolwenta, o którym mowa w ust. 2–6, nie 
przygotowuje się odrębnych arkuszy egzaminacyjnych. 

– przypis ust. 2-6 - niedostosowanie społeczne, indywidualne nauczanie, chory lub 
niesprawny czasowo, z opiniami publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

objęci pomocą psychologiczną (i etc. - patrz slajd 24): przedłużenia czasu, potrzeby 
wykorzystania sprzętu specjalistycznego, odpowiednie miejsce pracy, uwzględnienie 
potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizyczne ucznia 



II. 3a Egzamin maturalny – delegacja prawna

Art. 44zzza Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, 
szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu 
maturalnego, w tym:

10) czas trwania, sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 
z poszczególnych przedmiotów oraz części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego 
z danego przedmiotu, sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia lub nagłego zakłócenia 
przebiegu egzaminu ósmoklasisty 

i egzaminu maturalnego, przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 
w miejscu innym niż szkoła ze względu na stan zdrowia ucznia, słuchacza 

lub jego niepełnosprawność 

Dz.U. 2021 poz. 482      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
egzaminu maturalnego.



II. 3b Egzamin maturalny – Rozporządzenie - opinia Rady Pedagogicznej

Dz.U. 2021 poz. 482      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
egzaminu maturalnego.

§ 4. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w art. 44zzr ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o  systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, jest wydawana na wniosek:
1) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody 
ucznia, 

2) a w przypadku niepełnoletniego ucznia – jego rodziców.

§ 16. 1. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, przedkłada się wraz z 
deklaracją.

2. Zaświadczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 44zzr ust. 4 ustawy, może być przedłożone 
w terminie późniejszym, niezwłocznie po jego otrzymaniu.

3. Opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych 
trudnościach w uczeniu się, o której mowa w art. 44zzr ust. 5 ustawy, przedkłada się wraz 
z deklaracją



II. 3c Egzamin maturalny – Rozporządzenie- terminy

Dz.U. 2021 poz. 482      Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie 
egzaminu maturalnego.

§ 17. 1. Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie ucznia lub 
absolwenta, o których mowa w art. 44zzr ust. 1–7 ustawy, o wskazanym sposobie lub sposobach 
dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do jego potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, nie później niż do dnia 10 lutego roku szkolnego, 

w którym absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, a w przypadku absolwenta i osoby, 
o których mowa w § 12 ust. 4–7, (komentarz tzw. absolwenci niebędący uczniami szkoły) 
nie później niż do dnia 10 marca roku szkolnego, w którym ten absolwent lub osoba przystępują do 
egzaminu maturalnego.

2. Jeżeli konieczność dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego dla 
absolwenta, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1–7 ustawy, wystąpiła po przekazaniu wykazu, o 
którym mowa w § 18 ust. 1, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje
niezwłocznie na piśmie absolwenta o wskazanym sposobie lub sposobach dostosowania warunków 
lub formy przeprowadzania egzaminu maturalnego. Dyrektor szkoły informuje niezwłocznie 
dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o konieczności dostosowania formy przeprowadzania 
egzaminu maturalnego dla danego absolwenta i przekazuje dane osobowe tego absolwenta, o 
których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1.



II. 4 Dostosowanie (przykład egzamin zawodowy)

Art. 44zzzh. 1. Zdający, o których mowa w art. 44zzzb ust. 3 pkt 4–6: 
niewidomi, słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

przystępują do egzaminu zawodowego w warunkach i formie 
dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, na podstawie 
zaświadczenia potwierdzającego występowanie danej dysfunkcji, 
wydanego przez lekarza. 
Przepisy art. 44zzzf ust. 7, 8 i 14 stosuje się odpowiednio.



II. 5 Informacje przekazywane do CKE w tym o rodzaju niepełnosprawności

Art. 9c. 4a) prowadzenie analiz i przeprowadzanie testów diagnostycznych, o których 
mowa w art. 9a ust. 2 pkt 8, w zakresie określonym przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną, w warunkach zapewniających ochronę 
materiałów służących do prowadzenia tych analiz i przeprowadzania 
tych testów przed nieuprawnionym ujawnianiem; 

w celu prowadzenia tych analiz i przeprowadzania tych testów okręgowa komisja 
egzaminacyjna pozyskuje następujące dane ucznia albo zdającego: 

numer PESEL, a w przypadku ucznia albo zdającego nieposiadającego 
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość, klasę, oddział, do którego uczeń albo zdający 
odpowiednio uczęszcza lub uczęszczał, oraz 

informację o rodzaju niepełnosprawności określonej w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego;



III. Kształcenie specjalne w liceum ogólnokształcącym 

w aspekcie sześciu rozporządzeń powiązanych



III. Kształcenie specjalne w szkole w świetle    
wybranych zapisów sześciu rozporządzeń:

A. kształcenie specjalne
B. pomoc psychologiczno-pedagogiczna
C. ocenianie
D. dokumentowanie 
E. ramowe plany nauczania
F. kwalifikacje



III. A 1a Prawo oświatowe - organizowanie kształcenia specjalnego – delegacja prawna

Art. 127 ust. 19 pkt 2 Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, (…) i szkołach ogólnodostępnych, 

(…) szkołach lub oddziałach integracyjnych, (…) szkołach lub oddziałach
specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7, 

uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, 
rodzaje niepełnosprawności wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy, 

szczegółowy zakres indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
oraz tryb jego opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów
do realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1. 



III. A. 1b Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego

Dz. U. z 2020 r. poz. 1309 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki  
dla  dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.           
(tekst jednolity do Rozporządzenia Dz.U. 2017 poz. 1578)

Dz. U. z 2015 r. poz. 1113 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 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. 1652 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.



III. A. 2a Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego (1 z 4)

§ 1 Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)    

niepełnosprawnych:
niesłyszących, słabosłyszących, 
niewidomych, słabowidzących, 
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - nie organizuje się 
w liceum ogólnokształcącym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
organizuje się w
5) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

- 6) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy



III. A. 2b Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego

§ 2. 2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w (…) szkołach i oddziałach, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–c, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a–c, organizuje się

w integracji z uczniami pełnosprawnymi w szkole, 

§ 2. 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w:

4) szkołach:
a) ogólnodostępnych,
b) ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
c) integracyjnych,
d) ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
(…)

7) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych



III. A. 2c Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego

§ 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego 
w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

1) 20. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;

2) 24. rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.



III. A. 2d Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego

§ 5 (…) szkoły oddziały i ośrodki, o których mowa w § 2 ust. 1, zapewniają:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 
pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”; 
(przypis: delegacja do wydania rozporządzenie w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicz. 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne (….)

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;(…)



III. A. 3a Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego IPE-T (1 z 7)

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, 
zwany dalej „programem”, określa: (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio wymagań edukacyjnych,
o których mowa nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania     
edukacyjne, o których mowa 

w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
- do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
pychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych 
na podstawie art. 44zb (delegacja prawna do rozporządzenia szczegółowe warunki 
i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów)

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;



III. A. 3b Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego IPE-T c.d.

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, 
zwany dalej „programem”, określa:

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 
(…) ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od 
potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających
i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego uczestnictwa
w życiu (…) szkolnym, w tym w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,(…)

3)  formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie 
z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy 

(delegacja prawna do rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które powinny tworzyć warunki
dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w szczególności wspomagać 
rozwój uczniów i efektywność uczenia się)



III. A. 3c Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego IPE-T c.d.

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, zwany
dalej „programem”, określa:

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, 

a w przypadku (…) szkół i oddziałów (…) ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami 
integracyjnymi, integracyjnych, również ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, (…)



III. A. 3d Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego IPE-T c.d

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, 
zwany dalej „programem”, określa:

5.) zajęcia rewalidacyjne, (…) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
ucznia, a także:

a) w przypadku ucznia liceum ogólnokształcącego i technikum (…) – zajęcia z zakresu    
doradztwa zawodowego,

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 
pkt 5 ustawy;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów,(…), z rodzicami ucznia w realizacji (…) , szkołę
lub ośrodek zadań wymienionych w § 5 (- slajd 36) 



III. A. 3e Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego IPE-T c. d.

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, 
zwany dalej „programem”, określa:

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób 
dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, 
w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie; 

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, o których mowa w ust. 4 lub 9 

– wybrane zajęcia (..)  edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej  
do 5 uczniów. 

przypis: wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – spotkania zespołu  opracowującego 
ww. ocenę i na jej podstawie ipe-t,  w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym
- modyfikacje) 



III. A. 3f Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego IPE-T c. d.

§ 6. 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 Braille'a 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, (…) zwany dalej „zespołem”.



III. A. 3g Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego IPE-T c. d.

§ 6. 4. Zespół opracowuje program (ipe-t) 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. (…)

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. 



III. A. 4 Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego (WOPFU)

§ 6. 10. Wielospecjalistyczne oceny, o których mowa w ust. 4 i 9, 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 lub 
pomocy nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 1–5;

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 (…) zajęcia edukacyjne indywidualnie
lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie
– także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia 
realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym (…) 
oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.                              



III. A. 5a Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego – zatrudnienia

§ 7. 2. W szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie 
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, 
w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub 

3) pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego.

§ 7. 3. W szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 
2 niepełnosprawności ,(…), za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo jak wyżej



III. A. 5b Rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia specjalnego

§ 7. 8.       Dyrektor szkoły,(…) uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne (…) wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli,
o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, 

(przypis nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub 
pomoc nauczyciela) lub w których ci nauczyciele uczestniczą.

10. Przypis – dyrektor (szkoły) powierza prowadzenie zajęć, o których mowa
w § 5 pkt 4 czyli inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne dzieci, nauczycielom lub specjalistom posiadającym
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.



III. A. 6a Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego (pomoc nauczyciela)

Pomoc nauczyciela nie jest nauczycielem w rozumieniu przepisów dotyczących obowiązków wynikając z Ustawy 
Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe i o Systemie Oświaty. 

Pomoc nauczyciela  ma status pracownika samorządowego (załącznik nr 3 do rozporządzenia 
Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych), 
czytaj w tym przypadku pracownik administracyjno - obsługowy.  

Stosunek pracy z tą osobą nawiązuje się na zasadach określonych w ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (art. 4 
ust. 1 pkt 3 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).  

Przepisy nie regulują jednak ani wymiaru zatrudnienia takiej osoby ani zakresu obowiązków, zaś w praktyce decyduje 
o tym dyrektor szkoły. Zakres czynności pomocy nauczyciela ustala dyrektor szkoły.



III. A. 6b. Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego

Dyrektor musi pamiętać, by pomocy nauczyciela nie przydzielać zadań zastrzeżonych dla nauczycieli –
wymienionych w art. 6 oraz art. 42 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela. 

Jednym z głównych zadań pomocy nauczyciela jest pomoc uczniom w wykonywaniu czynności 
samoobsługowych, w tym w korzystaniu z toalety, dbaniu o higienę, (wyjścia poza salę zajęć lub salę lekcyjną). 

W tym czasie pracownik ten sprawuje opiekę nad uczniem zgodnie z zakresem swoich obowiązków 
i postanowieniami statutu – odnośnik art. 98 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo Oświatowe) 

– odnośnik - zakres zadań nauczycieli, w tym nauczyciela wychowawcy i nauczyciela bibliotekarza, 
oraz innych pracowników szkoły, w tym także zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań 
dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły. 



III. Kształcenie specjalne w szkole w świetle    
wybranych zapisów sześciu rozporządzeń:

A. kształcenie specjalne
B. pomoc psychologiczno-pedagogiczna
C. ocenianie
D. dokumentowanie 
E. ramowe plany nauczania
F. kwalifikacje



III. B 1a Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (Prawo oświatowe i rozporządzenie)

Art. 47. 1. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:

5) zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, 
które powinny tworzyć warunki dla zaspokajania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, 
w szczególności wspomagać rozwój uczniów i efektywność uczenia się;

Dz.U. z 2020 r. poz. 1280    Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 
(Tekst jednolity do aktu Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)



III. B 1b Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (Ustawa o systemie oświaty)

•Dz. U. z 2013 r. poz. 532   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1643 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 2019 r. poz. 322 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach.



III. B 2a Rozporządzenie w sprawie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej (1 z 8)

§ 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w (…) 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 (…) szkole i placówce, 

w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków 
do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu (…) szkoły
i placówki oraz w środowisku społecznym.



III. B. 2b Rozporządzenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 4. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor (…) szkoły lub 
placówki.

4. Dyrektor (…) szkoły lub placówki uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 3 

(przypis: rodzicami, poradniami; 
placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, 
szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny) 
zasady współpracy, o której mowa w ust. 3.



III.B . 3a Rozporządzenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna – formy zajęć – liczebność –
zadania

§ 6. 2. 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 – liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 15  (§ 13.4)      

2) zajęć rozwijających uzdolnienia - liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 - (§ 7)

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych - liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8 - (§ 15)

5) zajęć specjalistycznych: 
- korekcyjno-kompensacyjnych - liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5 – (§ 8)

- logopedycznych, - liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4 – (§ 9)

- rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym przypis: liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10 – (§ 10)
z możliwością zwiększenia uzasadnionego potrzebami uczniów.  



III. B. 3b Rozporządzenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 11.  Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami 
i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w (…) szkole
lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu (…) szkoły
lub placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

§ 18. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania 
szkoły w zakresie doradztwa zawodowego, o których mowa w art. 26a ustawy.

Odnośnik - szkoły prowadzą zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, 
w celu wspierania dzieci i uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych 
oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania 
do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu (…)

§ 6. 6  Dyrektor (…) szkoły lub placówki organizuje wspomaganie (…)  szkoły i placówki 
w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających 
na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.



III. B. 4. Rozporządzenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
(zindywidualizowana ścieżka nie dotyczy kształcenia specjalnego)

§ 12. 1. (…) Zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej „zindywidualizowaną ścieżką”, 
są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać (…) 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.

2.   Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia 
edukacyjne, które są realizowane:

1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz
2) indywidualnie z uczniem.

3.   Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, 
z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  



III. B. 5 Rozporządzenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna – zadania

§ 20. 1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w (…) szkole i placówce należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych

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 lub placówki;

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 lub placówki oraz 

efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych
działań.



III. B. 6 Rozporządzenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obserwacja pedagogiczna

§ 20. 2.  Nauczyciele, (…) w szkole i placówce prowadzą w szczególności:

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 i zawodu w trakcie bieżącej pracy 
z uczniami. 

4. 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..



III. Kształcenie specjalne w szkole w świetle    
wybranych zapisów sześciu rozporządzeń:

A. kształcenie specjalne
B. pomoc psychologiczno-pedagogiczna
C. ocenianie
D. dokumentowanie 
E. ramowe plany nauczania
F - kwalifikacje



III. C. 1a Ocenianie dostosowanie wymagań edukacyjnych – delegacja prawna do rozporządzenia 

Art. 44zb. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowe warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i 
promowania uczniów w szkołach publicznych, w tym: 

1) przypadki, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne, o których mowa
odpowiednio w art. 44b ust. 8 pkt 1 (…) do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów (…) oraz podstawę tego 
dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego zapewnienia procesu kształcenia 
uczniów

2) rodzaje obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których realizacji uczeń może
być zwolniony, przypadki, w których to zwolnienie może nastąpić, rodzaje
dokumentów będących podstawą zwolnienia oraz tryb i okres zwolnienia,

uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia, specyfikę
danych zajęć edukacyjnych oraz celowość realizacji przez ucznia niektórych
treści nauczania



III. C.1b Ocenianie - rozporządzenia obowiązujące

Dz. U. z 2015 r. poz. 843 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Dz. U. z 2019 r. poz. 372 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 września 2019 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,    
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1651 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,    
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1278 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2016 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania,    
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.



III. C. 2a Ustawa – dostosowania 

§ 3. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, dostosowuje się do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz 
ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 
71b ust. 1b ustawy; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

4)  nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego 
przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy; 



III. C 2b Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia – Ustawa

Art. 44b. 1. Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2) zachowanie ucznia.

3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli  poziomu i 
postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (…)

2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 
– w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz 
uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia  społecznego 
i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły. 

7. (wewnątrzszkolny system oceniania – cele i zakres określone w art. 44b. od 5 do 7)



III. C. 3 Rozporządzenie w sprawie oceniania i klasyfikowania – zwolnienia z nauki języka 

§ 7. 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia
z wadą słuchu, 
z głęboką dysleksją rozwojową, 
z afazją, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.

2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego 
języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji   
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”. 



III. Kształcenie specjalne w szkole w świetle    
wybranych zapisów sześciu rozporządzeń:

A. kształcenie specjalne
B. pomoc psychologiczno-pedagogiczna
C. ocenianie
D. dokumentowanie 
E. ramowe plany nauczania
F. kwalifikacje



III. D. 1a Dokumentowanie - delegacja Prawo oświatowe i Rozporządzenie oraz zmieniające)

art. 47 ust. 1 pkt 7     Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia:
sposób prowadzenia przez szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaje tej dokumentacji, uwzględniające
w szczególności ewidencję dzieci i młodzieży podlegających obowiązkowi szkolnemu
i obowiązkowi nauki, a także stanowiące podstawę wydawania uczniom świadectw
i dyplomów;

Dz. U. z 2017 r. poz. 1646 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania,  działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1664 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.



III. D 1b Dokumentowanie - Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie i zmieniające

Dz. U. z 2014 r. poz. 1170  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów 
tej dokumentacji. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1788 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1368 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

z. U. z 2015 r. poz. 1250 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły 
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 



III. D. 2a Rozporządzenie w sprawie dokumentowania (1 z 8)

§ 8. 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się 
przebieg nauczania w danym roku szkolnym

§ 11. 1. (…) Szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane odpowiednio    
do (…) dziennika lekcyjnego jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej, 

w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zajęć 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia odpowiednio (..) uczniów, (…) 
oraz zajęć związanych z kształtowaniem kompetencji zawodowych uczniów (…).



III. D. 2b Rozporządzenie w sprawie dokumentowania

§ 11. 2. Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio  (…)  
uczniów oraz oddział, do którego uczęszczają odpowiednio, uczniowie (…), 

adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, 
indywidualny program pracy z (…) uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program 
pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas trwania 

oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy
z (…) uczniem, oraz odnotowuje się obecność (..) uczniów (…) na zajęciach. 
Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 



III. D. 2c Rozporządzenie w sprawie dokumentowania

§ 13.    Dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem (…) 

szkoła prowadzi odpowiednio

odrębnie dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania.



III. D. 2d Rozporządzenie w sprawie dokumentowania – indywidualne teczki

§ 19. (…) szkoła i placówka gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego ucznia, 
uczestnika zajęć objętego odpowiednio (…) kształceniem specjalnym lub pomocą psychologiczno-
pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych

w szczególności przez pedagoga, 
psychologa, 
logopedę, 
doradcę zawodowego, 
terapeutę pedagogicznego, 
lekarza
oraz innego specjalistę, 

2. W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność i oddziałach specjalnych, na zajęciach, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, podział na grupy jest obowiązkowy, z tym że grupa oddziałowa, 
międzyoddziałowa lub międzyklasowa nie może liczyć mniej niż 5 uczniów.



III. D. 2e Rozporządzenie w sprawie dokumentowania – wersja elektroniczna



III. D. 3a Rozporządzenie w sprawie dokumentowania – przedłużenie okresu nauki  

§ 17. Dokumentację przebiegu nauczania stanowią także:

1) uchwały rady pedagogicznej dotyczące:
a) klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły,
b) przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, (…)

Rozporządzenie MEN z dnia 4 kwietnia 2019r. w sprawie ramowych planów nauczania 
dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639) 

§ 5. 1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność (…) można przedłużyć okres nauki:

2) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok. 



III. D. 3b Rozporządzenie w sprawie dokumentowania – c.d. przedłuzenie okresu nauki

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada 
pedagogiczna po uzyskaniu:

1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 
pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu    
nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, 

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.

4. (Wyżej wymienioną) decyzje podejmuje się:

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego w ostatnim    
roku nauki.



III. Kształcenie specjalne w szkole w świetle    
wybranych zapisów sześciu rozporządzeń:

A. kształcenie specjalne

B. pomoc psychologiczno-pedagogiczna
C. ocenianie
D. dokumentowanie 

E. ramowe plany nauczania
F. kwalifikacje



III. E. 1a Rozporządzenie ramowe plany nauczania – zajęcia rewalidacyjne (1 z 5)

• * Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w każdym roku    
szkolnym wynosi: 

•  w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym - po 2 godziny na ucznia
• w oddziale specjalnym - po 12 godzin na oddział).

• ** W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, w tym uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną 
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, uczęszczających do szkoły podstawowej ogólnodostępnej, oddziału integracyjnego w 
szkole podstawowej ogólnodostępnej lub szkoły podstawowej integracyjnej minimalny 
tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych, w każdym roku szkolnym, wynosi 
po 2 godziny na ucznia. 

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów, w każdym roku 
szkolnym, wynosi po 10 godzin na oddział. 



III. E. 1b Rozporządzenie ramowe plany nauczania – podstawa prawa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2019 poz. 639). 

d) liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie 
intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia,

• 1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 
niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi: 

1) w oddziale specjalnym – po 12 godzin na oddział;
2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

• 8) Dodatkowe zajęcia edukacyjne i zajęcia języka migowego są realizowane w przypadku 
przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2
i 3 rozporządzenia.
• 9) Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe.



III. E. 2a Rozporządzenie ramowe plany nauczania – liczebność oddziału

§ 6. 1. (…) liczba uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole 
ogólnodostępnej wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów 
niepełnosprawnych.

6. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej i oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej   
wynosi: 

• 1) w oddziale dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;

• 2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną 
z  niepełnosprawności jest niepełnosprawność  intelektualna w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym – nie więcej niż 4;



III. E. 2b Rozporządzenie ramowe plany nauczania – liczebność oddziału

§ 6. 1. (…) liczba uczniów w

• 3) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6;

• 4) w oddziale dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących – nie więcej niż 8;

• 6) w oddziale dla uczniów niewidomych i słabowidzących – nie więcej niż 10;

• 7) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie więcej niż 12;

• 8) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – nie więcej niż 16;

• 9) w oddziale dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności (….) – nie więcej niż 5.



III. E. 3 Rozporządzenie ramowe plany nauczania  - czas trwania zajęć 

* Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, w czasie 
krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.

Godzina lekcyjna (zajęcia edukacyjne) trwa 45 minut. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż
30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych ustalony 

w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w art. 110 ust. 4 ustawy (zapisane w arkuszu organizacyjnym 
szkoły.) 

* § 10 ust. 1 pkt 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2017 poz. 643)

Komentarz Jeżeli zajęcia z zakresu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej wpisane zostałyby jako 
zajęcia rewalidacyjne (IPE-T) np. korekcyjno-kompensacyjne winne trwać również 60 minut. 



III. E. 4 Specjaliści - czas pracy  

Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 
40 godzin na tydzień.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich 
rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustala się, (…), według 
następujących norm:

12.) Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej zatrudniani 
dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego (…) - 20 godzin

7. Organ prowadzący szkołę lub placówkę określa:
b) pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców 

zawodowych, z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych,  z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.

Komentarz brak zapisu fizjoterapeuta, rehabilitant



III. E. 5 Specjaliści - czas pracy  

Do zadań nauczycieli i specjalistów zatrudnianych w jednostkach systemu oświaty, nie należy 
wykonywanie zabiegów medycznych, w tym rehabilitacji medycznej. 

Rehabilitacja ruchowa ucznia niepełnosprawnego w zakresie kompetencji jednostki systemu 
oświaty, może więc być prowadzona podczas zajęć rewalidacyjnych przez nauczycieli 
posiadających przygotowanie pedagogiczne oraz przygotowanie merytoryczne z zakresu 
prowadzonych zajęć. 

Niezależnie od powyższego, rehabilitacja ruchowa ucznia niepełnosprawnego może być również 
prowadzona przez specjalistów niebędących nauczycielami posiadających odpowiednie 
przygotowanie, np. fizjoterapeutów lub rehabilitantów



III. E. 6 Specjaliści - czas pracy fizjoterapeuty i rehabilitanta  

(…) Natomiast do specjalistów niebędących nauczycielami, w tym fizjoterapeuty i rehabilitanta, 
nie mają zastosowania przepisy ustawy – Karta Nauczyciela dotyczące zatrudniania nauczycieli, 
w tym art. 10a tej ustawy. 

Przypis „ Art. 10a. 1. KN - W (…) szkołach i placówkach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, 
nauczycieli zatrudnia się na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy.

Art. 10a 2. W przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia 
tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego 
strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy.



III. Kształcenie specjalne w szkole w świetle    
wybranych zapisów sześciu rozporządzeń:

A. kształcenie specjalne
B. pomoc psychologiczno-pedagogiczna
C. ocenianie
D. dokumentowanie 
E. ramowe plany nauczania
F. kwalifikacje



III. F. 1a Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji (1 z 3)

Dz. U. z 2020 r. poz. 1289         Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

2) przygotowaniu pedagogicznym – należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu    
psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 
godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką 
pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; (…); 
o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub
inny dokument wydany przez uczelnię, 
dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub
świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;



III. F. 1b Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji – zajęcia rewalidacji

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska: 

- nauczyciela w szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych 
ogólnodostępnych………………………………………………………………………………………………..…§ 15

§ 15. 3. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowawcy w szkołach (…) posiada również    
osoba, która: ukończyła studia lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie odpowiednim do 
niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela 
w danym typie szkoły lub rodzaju placówki, o których mowa w § 3–6, lub

2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym 
typie szkoły lub rodzaju placówki oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła studia 
podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim 

do niepełnosprawności uczniów. 



III. F. 1c Rozporządzenie w sprawie kwalifikacji

Kwalifikacje do prowadzenia zajęć lub zajmowania stanowiska: 

zajęć rewalidacyjnych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w szkołach (…) posiada osoba, 
która ma kwalifikacje określone w § 15 ust. 3………………………………………………………………… § 23 .1

pedagoga………………………………………………………………………………………………..…………….§ 19

psychologa…………………………………………………………………………………………………………... § 18

logopedy ……………………………………………….…………………………………………………………….§ 20

doradcy zawodowego……………………………………………………………………………………………….§ 21

terapeuty pedagogicznego ..………………………………………………………………………………………..§ 22



IV. Przykład dostosowań: 

Wzór WOPFU oraz IPE-T



IV. 1A Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia
Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………………………..........
Klasa i rok szkolny:………………………………………………………………………………….
1. Mocne strony ucznia: …………………………………………………………………………….
2. Trudności rozwojowe i edukacyjne:

Trudności rozwojowe i edukacyjne Osoby odpowiedzialne

Wiedza i umiejętności szkolne
nauczyciele

Sfera poznawcza
pedagog, psycholog, logopeda,

Sfera społeczno/emocjonalna
terapeuta, socjoterapeuta,

Samodzielność nauczyciele, wychowawca,

Sfera ruchowa 

(motoryka duża, mała)
nauczyciel gimnastyki 

korekcyjnej, w-f

Informacje dodatkowe Info od rodziców, opiekunów prawnych Szczególne zalecenia medyczne,

( w tym czy uczeń otrzymuje leki, mające wpływ na jego funkcjonowanie, na co 

szczególnie należy zwrócić uwagę, by w pełni zapewnić bezpieczeństwo uczniowi), 

czy jest pod opieką poradni specjalistycznych, innych organizacji pozarządowych itp.)



IV. 1B Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

W IPET muszą znaleźć się następujące punkty (§ 6. 1. Rozporządzenia  MEN w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym z lipca 2015r)

3. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających 

z programu nauczania 

(§ 6. 1.ust 1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia, w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem;)

Treści edukacyjne 

• Uczeń realizuje podstawę programową  kształcenia ogólnego/ program autorski

Uczeń wymaga dostosowania oceniania i sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Uczeń wymaga dostosowania na egzaminach zewnętrznych zgodnie z potrzebami i komunikatem Dyrektora CKE



IV. 1C Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Specjalne wymagania dotyczące sprzętu/oprzyrządowania/dostosowania otoczenia Np. 

• Np. Uczeń porusza się na wózku inwalidzkim, z białą laską, 

• Wymaga stosowania komputera, komputera ze specjalistycznym oprzyrządowaniem, specjalną 

myszką itp.

• Inne,...........................................(w zależności od ucznia)

Podpis zespołu

• ……………………………..

• ……………………………..

• ……………………………..

• ……………………………..

• ……………………………..

• ……………………………..



IV. 2 Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

Imię i nazwisko ucznia:………………………………………………………………….
Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………..
Miejsce zamieszkania:……………………………………………………………………
Rodzice / prawni opiekunowie:………………………………………………………..
Oddział:…………………………………………………………………………………..
Wychowawca:…………………………………………………………………………….
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ………wyd………przez………. 
……………….. na czas ………….z uwagi na………………………………..………

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z dnia……………

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na trzeci etap edukacyjny/rok szkolny
IPET opracował zespół w składzie:…………………………………………………….
Przewodniczący/koordynator zespołu:………………………………………………
Wychowawca/y grupy…………………………………………………………………..
Pomoc nauczyciela……………………………………………………………………….
Specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem…………………………………………….

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/wr-eg-ks-indywidualny_program_edukacyjno_terapeutyczny.pdf



IV. 3a Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

A. Cele edukacyjne:

Wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego 
– proponuje przejście z celów ogólnych do szczegółowych tzw. operacyjnych wynikające z podstawy programowej
z uwzględnieniem wymagań podstawowych i koniecznych

B. Cele terapeutyczne:

Zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego

Zalecenia wynikające z dokonanej 

wielospecjalistycznej oceny

poziomu funkcjonowania ucznia



• Formy i metody pracy

• Praca zespołowa • Bloki przedmiotowe lub/i przedmioty

• Indywidualna praca z uczniem • Np. dodatkowe zajęcia wynikające z omawianych przepisów

• Praca w małych grupach • Bloki przedmiotowe lub/i przedmioty

• Metoda praktycznego działania • Demonstrowanie uczniowi naturalnych przedmiotów lub ich 
modeli, zjawisk, wydarzeń lub procesów i objaśnianiu ich istotnych 
cech; praca metodą np. prof. U Wrocławski R. Tarka 
http://rtarka.ing.uni.wroc.pl/edukacja/Specyfikacja%20metod.pdf

• Pytań pomocniczych, naprowadzających

• Metoda projektu 

IV. 3b Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

C1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich
metod i form pracy z uczniem.:

http://rtarka.ing.uni.wroc.pl/edukacja/Specyfikacja%20metod.pdf


IV. 3c Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

C2. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich
metod i form pracy z uczniem.:

Dostosowanie form i metod

Otoczenie dziecka z uwzględnieniem
miejsca, w którym pracuje

Na przykład zmniejszenie liczby bodźców zewnętrznych, 
organizacja miejsca pracy

Formy sprawdzania umiejętności Na przykład krótkie polecenia

Postęp i motywacja Uwzględnianie zaangażowania dziecka i wkładu pracy

Stosowane środki lub sprzęt
specjalistyczny

Na przykład plan dnia, metody oglądowe, audiobooki



IV. 3d Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

D. Zakres dostosowań form i metod pracy na przykład wydłużenie czasu pracy, udzielanie wsparcia, 
naprowadzanie, formułowanie krótkich pytań itp. 

E. Adekwatnie do realizowanego programu

Dostosowanie – CELE OGÓLNE Uwagi do celów sczegółowych

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Przedmiot

Obszar edukacji muzycznej lub 
plastycznej

Obszar edukacji informatycznej
Obszar edukacji zdrowotnej 

(z wychowaniem fizycznym)



IV. 3e Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

F. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb
– na komunikowanie się dziecka z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod
komunikacji (AAC) oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym (uczeń niepełnosprawny -
działania o charakterze rewalidacyjnym. Konkretne działania, zasady pracy z dzieckiem  
- do każdego ucznia inne. Działania wynikają z rodzaju niepełnosprawności

Zintegrowane działania 
nauczycieli i specjalistów 
(wskazać osoby, np.
logopeda, wszyscy nauczyciele 
i specjaliści itp.)

Obszar wymagający 
wsparcia
(W jakim kierunku 
działamy?)

Opis działań
(Co robimy?)
*

Uwagi

• Wdrażanie do samodzielnej 
pracy

• Zachęcanie do współdziałania z 
grupą

• Stosowanie pochwał za aktywny 
udział w zajęciach, zgłaszanie się



IV. 3f Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

G. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej uczniowi (zajęcia 
z rozporządzenia)

Okres udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej

Specjalista 
prowadzący 
zajęcia

Wymiar 
Godzin 
tygodniowo

1. -Korekcyjno-kompensacyjne/terapia pedagogiczna,
2. - Dydaktyczno-wyrównawcze np. z matematyki
3. - Logopedyczne, 
4. - Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
5. - Inne o charakterze terapeutycznym

6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia

7. Porady i konsultacje



IV. 3g Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

H. Działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb zakres współdziałania
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi, placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi.

Obszar wsparcia

Częstotliwość i forma udzielania wsparcia - porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia, grupa wsparcia

Instytucja współpracująca - wskazać, jaka i w jakim zakresie

Zdefiniowane problemy i trudności wychowawcze - opisać, w tym inne problemy



IV. 4a. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

I. Zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

Rodzaj zajęć Realizujący Liczba godzin Okres udzielanej
pomocy

Zajęcia rewalidacyjne
– krygujące wady wymowy

Zajęcia rewalidacyjne – korekcyjne 
wad postawy, usprawniające 
rozwój ruchowy itp.

Zajęcia rewalidacyjne –
usprawnianie technik szkolnych

Zajęcia rewalidacyjne – trening 
umiejętności społecznych

Zajęcia rewalidacyjne - trening 
integracji sensomotorycznej



IV. 4b Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

I. Zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

Rodzaj zajęć Realizujący Liczba godzin Okres udzielanej
pomocy

Zajęcia z doradztwa edukacyjno-
zwodowego

Inne zajęcia w zależności od 
możliwości realizacji przez szkołe i 
potrzeb ucznia : np. zajęcia 
logorytmiczne, muzykoterapia
terapia manualna, terapia 
psychoruchowa, zajęcia komputerowe
terapia przez sztukę.



IV. 4c Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
I. Zajęcia rewalidacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

Rodzaj zajęć Realizujący Liczba godzin Okres udzielanej
pomocy

Zajęcia z doradztwa edukacyjno-
zwodowego

J. Działania wspierające rodziców/ zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
poradniami specjalistycznymi, specjalistycznymi ośrodkami, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny(wymienić konkretne jakie są dla 
danego ucznia)

Dla każdego ucznia zgodnie z tym w czym uczestniczy w danym roku szkolnym 

Instytucja Zakres współpracy

MOPR/PCPR dofinasowanie do obiadów

poradnia P-P konsultacje specjalistyczne

Stowarzyszenie …………. udział w zajęciach terapeutycznych, logopedycznych, itp



IV. 4d Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

K. Wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 
uczniów (w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających 
z wielospecjalistycznych ocen) – do uzupełnienia, jeśli dotyczy.

Data…………                                               Podpis rodziców (prawnych opiekunów dziecka)
lub pełnoletniego ucznia ……………………………….

Podpisy członków Zespołu: ………………………….. Podpis Dyrektora Liceum…………………

J. Zakres współpracy nauczycieli, specjalistów z rodzicami ucznia Np.
• Bieżące informowanie o wymaganiach edukacyjnych, o postępach dziecka, 
• Konsultacje indywidualne
• Przekazywanie wskazań do pracy w domu,
• Wywiadówki, 
• Spotkania integracyjne
• Udział rodziców w warsztatach, szkoleniach, 
• Udział rodziców w diagnozie, opracowaniu i ewaluacji IPET



IV.5a OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
W ROKU SZKOLNYM…. (MODYFIKACJA)

- analizujemy cele i odnosimy się do tego co udało się osiągnąć

- odnosimy się również do efektów pracy w ramach proponowanych form pomocy 

Zalecenia , Propozycje pracy na kolejny etap:

Jakie zajęcia należy przedłużyć, może jakieś nowe zaproponować?

W jakich sferach realizować założone cele (może być kontynuacja albo nowe cele w jakiejś sferze, 
bo poprzednie zostały zrealizowane)



IV. 5b OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
W ROKU SZKOLNYM….

Lp. RODZAJ ZAJĘĆ Liczba godzin PROWADZĄCY ZAJĘCIA

1 Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne

kontynuacja

Specjalista terapii 

pedagogicznej

2. Dydaktyczno- wyrównawcze z jęz. polskiego -

kontynuacja

Nauczyciel jęz polskiego

3. Dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki-

kontynuacja

Nauczyciel matematyki

4. Zajęcia specjalistyczne  z pedagogiem - rozwijanie 

kompetencji społecznych

5. Zajęcia specjalistyczne  z psychologiem 

6. Nowe 

Zajęcia dodatkowe mające na celu rozwijanie 

mocnych stron i zainteresowań ucznia

1.

Zatwierdzone przez dyrektora

Data  i podpis rodziców



Jacek Urban

Dziękuję za uwagę


