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I. 1 Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:
6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież
niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym,
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;
14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania
i opieki w szkołach i placówkach;
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 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.
Komentarz:
Uczeń realizujący kształcenie specjalne w szkole ogólnodostępnej
powinien otrzymać takie same formy pomocy i wsparcia
jak w oddziale integracyjnym lub specjalnym lub/i w szkole specjalnej.
Rodzice ucznia podejmują ostateczną decyzję o miejscu realizacji kształcenia
specjalnego, w tym w szkole ogólnodostępnej.
Umownie, na potrzeby projektu możemy taką formę kształcenia (pojedynczy uczniowie
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego) nazwać kształceniem włączającym.

I. 3a Art. 3. System oświaty obejmuje:
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 (…) w podmiocie leczniczym na podstawie art. 128 ust. 3;
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 Art. 3. System oświaty obejmuje:
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;

I. 3c Art. 3. System oświaty obejmuje:
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

3b) szkole podstawowej, 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,
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. 3d Art. 3. System oświaty obejmuje:
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

18) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły,
placówki i placówki doskonalenia nauczycieli;
19) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
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 (…)
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. 3e Art. 3. System oświaty obejmuje:
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
13a) (…) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego
- należy przez to rozumieć podstawę programową, o której mowa w
art. 4 pkt 25 ustawy – Prawo oświatowe
24a) klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego – należy przez to rozumieć klasyfikację zawodów
szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1;
25) podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego – należy przez to rozumieć
obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania opisanych w formie oczekiwanych efektów
kształcenia: wiedzy, umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych,
niezbędnych dla zawodu lub kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, uwzględnianych
w programach nauczania, oraz kryteria weryfikacji tych efektów, umożliwiające
ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a także warunki realizacji
kształcenia w zawodzie, w tym wyposażenie i sprzęt niezbędne do realizacji tego kształcenia
oraz minimalną liczbę godzin kształcenia w zawodzie;

I. 3f Art. 3. System oświaty obejmuje:
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. 4 Ustawa o systemie oświaty – programy nauczania - dostosowanie
Art. 22a. 1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi (….)
program nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego
na dany etap edukacyjny.
3. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły
artystycznej, nauczyciel lub zespół nauczycieli prowadzących kształcenie zawodowe
w danym zawodzie przedstawia dyrektorowi szkoły program nauczania tego zawodu.
4. (…) programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, mogą obejmować treści nauczania
wykraczające poza zakres (…) treści nauczania ustalonych w formie efektów
kształcenia dla danego zawodu w podstawie programowej kształcenia
w zawodzie szkolnictwa branżowego
5. (…) programy nauczania, o których mowa w ust. 1 i 3, powinny być dostosowane do
potrzeb i możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.
(z zakresu kształcenia ogólnego i program nauczania zawodu)

I.

5 Ustawa o systemie oświaty – udostępnianie programu

Art. 5g. W zakresie określonym niniejszą ustawą z tytułu udostępniania rodzicom

gromadzonych (…) oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych, (…) szkoły i placówki informacji w zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci,
nie mogą być pobierane od rodziców opłaty,
bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

I. 6a Dostosowanie wymagań a ocenianie – część pierwsza
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 lub efektów
kształcenia i kryteriów weryfikacji w podstawie programowej kształcenia w zawodzie
szkolnictwa branżowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
w szkole programów nauczania;
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

I. 6b Dostosowanie wymagań a ocenianie - część druga
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 (opisane cele, a w punkcie 10
- Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły.

I. 7 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 slajd następny)

I. 8 Dostosowanie wymagań edukacyjnych – ocenianie – delegacje ustawowe
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

I. 9a Art. 127. 1 Prawo oświatowe – kształcenie specjalne
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) a także c.d.

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 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. 9b Art. 127. 3 Prawo oświatowe - dostosowanie, 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.

I. 9c Art. 127. 10 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 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. 9d Art. 127. 19 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, w innych formach wychowania
przedszkolnego, przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych,
przedszkolach i 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 edukacyjnoterapeutycznego oraz tryb jego opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów
do realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1.

II. Kształcenie specjalne w szkole,

w aspekcie rozporządzeń powiązanych

II. 1a Organizowanie 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)

II.

1b Organizowanie kształcenia specjalnego

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 );
Rozporządzenia obowiązujące:
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.

II. 2 Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
❑

niepełnosprawnych:

➢ niesłyszących, słabosłyszących,
➢ niewidomych, słabowidzących,
➢ z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
➢ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
➢ z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
➢ z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

❑ niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (§ 1.Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)
Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
18) niepełnosprawnościach sprzężonych – należy przez to rozumieć występowanie u dziecka niesłyszącego lub
słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności;

II. 3a Dokumentowanie (delegacja Prawo oświatowe i rozporządzenie ze zmianami)

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.

II. 3b Dokumentowanie (delegacja Ustawa o systemie oświaty i Rozporządzenie ze zmianmi – część I)
art. 22 ust. 1 pkt 5 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
(uchylony)

Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm. 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.

II. 3c Dokumentowanie (Ustawa o systemie oświaty Rozporządzenie zmieniające)
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.

II. 4a Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (delegacja prawna 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)

II. 4b Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (Rozporządzenia wydne na podstawie
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 psychologicznopedagogicznej 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.

II. 5 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. Kształcenie specjalne w szkole w świetle
wybranych zapisów pięciu rozporządzeń:
- kształcenie specjalne
- dokumentowanie
- pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- ocenianie
- kwalifikacje (specjalistów)

III. A. 1a Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego (1 z 4)
§ 2. 2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych,
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,

w szkole podstawowej, najbliższej miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego.

III. A. 1b Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego
§ 2. 2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych,
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,
w szkole podstawowej, najbliższej miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego.

§ 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,
(…)
5) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
6) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
7) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych

III. A. 1c 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. 1d Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego
§ 5. Szkoły podstawowe, 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 prawna do wydania rozporządzenie w sprawie organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej)
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. 2a 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. 2b 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. 2c 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. 2d 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, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
ucznia, a także:
a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, 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. 2e 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. 2f 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. 2g 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. 3 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. 4a Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego ( 1 z 3)
§ 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. 4b 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. 5a Rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia specjalnego (pomoc
nauczyciela 1 z 3)
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
pracownika administracyjno - obsługowa.
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. 5b. 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. B. 1a 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. B. 1b Rozporządzenie w sprawie dokumentowania
§ 11. 2. Do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej, 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. B. 2 Rozporządzenie w sprawie dokumentowania
§ 13. Dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem (…)
szkoła prowadzi odpowiednio
odrębnie dla każdego ucznia dziennik indywidualnego nauczania.

III. B. 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. B. 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. B. 4 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 psychologicznopedagogiczną 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. B. 5 Rozporządzenie w sprawie dokumentowania – wersja elektroniczna

III. C. 1a 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. C. 1b 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. C. 2a Rozporządzenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna – formy zajęć
§ 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. C. 2b 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. C. 3. 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. C. 4a 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. C. 4b 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. D. 1 Rozporządzenie – w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania (1 z 2)
§ 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. D. 2 Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania
§ 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. E. 2a 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. E. 2a 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. E. 2b 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

III. F. 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. F. 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).
• e) technikum, w tym technikum specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej:
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem
społecznym, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia,
• 1. Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
w każdym roku szkolnym, wynosi: 1) w oddziale specjalnym – po 8 godzin na oddział;

• 2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

III. F. 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. F. 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. F. 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. F. 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 psychologicznopedagogicznych, z tym że wymiar ten nie może przekraczać 22 godzin.
Komentarz brak zapisu fizjoterapeuta, rehabilitant

III. F. 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. F. 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.

IV. Przykład dostosowań:
Wzór ipe-t

IV. 1 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 etap edukacyjny
wychowania przedszkolnego……………………………......rok szkolny…………..
IPET opracował zespół w składzie:
Przewodniczący/koordynator zespołu:………………………………………………
Wychowawca/y grupy…………………………………………………………………..
Pomoc nauczyciela……………………………………………………………………….
Specjaliści………………………………………………………………………………….
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/wr-eg-ks-indywidualny_program_edukacyjno_terapeutyczny.pdf

IV. 2 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
A. Cele edukacyjne:
Wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego – 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

IV. 3 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
C. 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

Stosowane środki lub sprzęt
specjalistyczny

Na przykład plan dnia, metody oglądowe, audiobooki

i wkładu pracy

IV. 4 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
1. Obszar
2. Obszar
3. Obszar

4. Obszar edukacji
5. Obszar edukacji muzycznej
6. Obszar edukacji plastycznej
7. Obszar edukacji technicznej
8. Obszar edukacji informatycznej
9. Obszar edukacji zdrowotnej
(z wychowaniem fizycznym)

Uwagi do celów sczegółowych

IV. 5 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem 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.
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?)
*

Wymiar godzin

IV. 6 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)
-korekcyjno-kompensacyjne,
- logopedyczne,
- rozwijające
- kompetencje
- emocjonalno-społeczne,
- inne o charakterze terapeutycznym
zajęcia rozwijające uzdolnienia
porady i konsultacje

Okres udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

Wymiar godzin
tygodniowo

IV. 7 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
Zaproponowana częstotliwość i forma udzielania wsparcia (porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia, grupa
wsparcia)
Instytucja współpracująca
(wskazać, jaka i w jakim zakresie.)
Zdefiniowane problemy i trudności wychowawcze inne

(opisać)

IV. 8 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

Rodzaj zajęć

Realizujący

Liczba godzin

Okres udzielanej
pomocy

zajęcia rewalidacyjne

inne wynikające
z potrzeb
J. 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…………
dziecka)…………………
Podpisy członków Zespołu:

Podpis rodziców (prawnych opiekunów
Podpis Dyrektora Przedszkola

Dziękuję za uwagę

Jacek Urban

