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Intencja - cel powstania poradnika 

Poradnik w zamyśle autorów 
 

• ma być swoistym przewodnikiem – poruszania się po nowych 

przepisach prawa oświatowego oraz 

• ma ułatwić jego stosowanie,  

• ma upowszechnić informację o nowych rozwiązaniach  

• w zakresie edukacji dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi,  

• ma być w tym zakresie merytorycznym wsparciem dyrektorów 

 i nauczycieli przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego 

oraz szkół i placówek.  



układ - struktura poradnika 

Część II poradnika zawiera wykaz najważniejszych i 

związanych z omawianą tematyką 23 aktów prawnych. 
 

 

Część III poradnika poświęcona jest ekspozycji zadań 

dyrektora w zakresie: 

• organizowania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (III. 1.),  

• organizowania kształcenia specjalnego (III. 2.) 

• organizowania indywidualnego rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz 

indywidualnego nauczania (III. 3.). 







„UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI  

W SYSTEMIE EDUKACJI   

W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA OŚWIATOWEGO” 



 Wspieranie zmierza do zapewnienia dziecku możliwie 

najlepszych warunków do samodzielnego działania, 

stosownie do jego możliwości psychofizycznych  

i indywidualnych potrzeb.  

• wspieranie potencjału rozwojowego ucznia; 

• stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego 

uczestnictwa ucznia w życiu przedszkola, szkoły i 

placówki; 

• stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego 

uczestnictwa ucznia w środowisku społecznym; 
 § 2. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolach, szkołach 

podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591). 

 

 

Wspieranie ? 
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Specjalne potrzeby edukacyjne? 

czy 

Kształcenie specjalne? 



[Specjalne] Potrzeby Edukacyjne w procesie uczenia się 

 



Komu udzielana jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna? 



wymagania edukacyjne 

 

Co chcemy osiągnąć na koniec etapu edukacyjnego? 
 

 

Co robimy, żeby to osiągnąć z podziałem na lata 1,2,3,? 
 

 

Podstawa 

Programowa 
 

 

Program 
 

Obowiązkowe cele kształcenia 

 i treści nauczania 

Opisane w formie ogólnych i szczegółowych 
 

wymagań (dotyczących wiedzy i umiejętności), 

które powinien posiadać uczeń po zakończeniu 

określonego etapu edukacyjnego oraz zadania 

wychowawczo-profilaktyczne 
 

wymagań umożliwiających ustalenie kryteriów ocen 

szkolnych i wymagań egzaminacyjnych 



art. 44b ust. 6 uoso 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:  
 

1) formułowanie przez nauczycieli 

wymagań edukacyjnych niezbędnych do 

otrzymania przez ucznia poszczególnych 

śródrocznych i rocznych ocen 

klasyfikacyjnych z obowiązkowych i 

dodatkowych zajęć edukacyjnych  



• dostosowanie wymagań edukacyjnych, do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia o SPE; 

• dostosowanie warunków  edukacyjnych – 
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z 
uczniem; 

• dostosowanie organizacji (nauczania) 
procesu kształcenia, do możliwości 
psychofizycznych ucznia;  

 

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych i 
sposób dostosowania (metody i formy pracy z 
uczniem) powinien określać IPET; 
 

art. 1pkt 5 ustawy prawo oświatowe w powiązaniu z art. 44 c ust. 2. ustawy o 
systemie oswiaty 

Dostosowanie potrzeb edukacyjnych 



Istota indywidualizacji pracy na 

zajęciach edukacyjnych 

 

• Dostosowanie metod pracy 

• Dostosowanie form pracy 

• Dostosowanie zasad nauczania 

• Dostosowanie pomocy dydaktycznych 

• Dostosowanie zadań indywidualnych (szk. i dom) 
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Istota indywidualizacji oceniania 

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do 
otrzymania śródrocznych i rocznych ocen  

• Dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 

Planowanie zajęć -

dostosowanie 

programu nauczania 

(treści) 



specjalne potrzeby edukacyjne  

• odnoszą się do dostosowania warunków 

edukacyjnych, wymagań edukacyjnych i organizacji 

procesu kształcenia do potrzeb uczniów, którzy na 

podstawie opinii, orzeczenia poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub rozpoznania 

przedszkola, szkoły lub placówki wymagają objęcia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną.  

  

 Dostosowanie warunków edukacyjnych, wymagań edukacyjnych i 

organizacji procesu kształcenia może być stosowane łącznie lub w 

zakresie odpowiadającym potrzebom ucznia. 



Nowe myślenie na temat specjalnych potrzeb 

edukacyjnych 

 
Dzieciom ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi należy zapewnić stałe 

wsparcie, którego zakres może wahać się 

od niewielkiej pomocy w zwykłych klasach 

do dodatkowych programów pomocniczych 

w ramach szkoły, czy też, w razie 

konieczności, do zapewnienia pomocy ze 

strony nauczycieli - specjalistów i personelu 

pomocniczego z zewnątrz. 

 



S P E 
czynniki 

tkwiące w samym uczniu 

czynniki 
środowiskowe 

czynniki 
osobowe 

uwarunkowania 
rozwojowe 

konkretnego ucznia 

kontekst 
edukacyjny 

psychospołeczne 
uwarunkowania 
środowiskowe 

bariery czynniki 
wspierające 

bariery czynniki 
wspierające 

+ 



Komu także udzielana jest pomoc psychologiczno-

pedagogiczna? 

• rodzicom uczniów lub wychowanków  objętych 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

w zakresie: 

- rozwiązywania problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijania umiejętności 

wychowawczych, 

w formie: 

- porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń, 
  

• nauczycielom, wychowawcom grup 

wychowawczych, specjalistom, 

 









Oferta wspomagania przedszkoli i szkół, placówek 

tworzona przez placówki doskonalenia nauczycieli 

oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
powinna:  

• wynikać z analizy indywidualnej sytuacji 

przedszkola, szkoły lub placówki,  

• odpowiadać na specyficzne potrzeby przedszkola, 

szkoły lub placówki,  

• obejmować cały proces wspomagania, poczynając od:  

 przeprowadzenia diagnozy potrzeb, poprzez 

 pomoc w realizacji zaplanowanych działań, 

towarzyszenie w trakcie wprowadzanej zmiany, po 

 wspólną ocenę efektów, współpracę przy 

opracowaniu wniosków do dalszej pracy. 



 

Wspomaganie powinno sprzyjać podnoszeniu poziomu 

osiągnięć uczniów i wyrównywaniu szans edukacyjnych 

uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, opierać się na 

efektach kształcenia, w szczególności wynikach ewaluacji 

zewnętrznej i wewnętrznej szkoły lub placówki, oraz 

wynikach egzaminów zewnętrznych. 
 

 

*Tezy zestawione na podstawie uzasadnień MEN do wprowadzanych zmian w 

rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, organizowania kształcenia specjalnego, organizowania 

indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego 

nauczania. 



w części IV poradnika Dyrektor, Nauczyciel 

dowie się: 

• o jakie nowe formy poszerzyła się oferta pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży 

 

pozna specyfikę: 

• zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; 

• zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne; 

• zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia; 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 



W opisie każdej formy znajdzie: 

• założenia prawne dotyczące realizacji 

nowych propozycji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, które wskażą tryb 

postępowania w zakresie ich organizacji;  

 

• przykładowe rozwiązania praktyczne, które 

ułatwią zaplanowanie i wdrożenie działań 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

   i możliwości psychofizycznych ucznia. 

 



Analiza materiału pomoże w: 

• ustaleniu  osób kompetentnych do prowadzenia każdej z 

form; 

• wyłonieniu adresatów zajęć; 

• wyborze obszarów wsparcia w odniesieniu do problemów 

ucznia; 

• poznaniu procedury dotyczącej uzyskania opinii o objęciu 

ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia i realizacji 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego oraz zadań 

dyrektora w zakresie organizacji ww. formy zgodnie z 

zaleceniami opinii; 

• przygotowaniu indywidualnych dostosowań w zakresie 

warunków i metod pracy z dziećmi i młodzieżą; 

• ustaleniu partnerów do współpracy w domu, w przedszkolu i 

szkole, w instytucjach działających na rzecz rodziny. 



Czytelnik znajdzie także: 

• opisy indywidualnych przypadków uczniów z 

różnymi trudnościami w funkcjonowaniu 

 w przedszkolu i w szkole; 

• oferty różnorodnych metod/technik i ćwiczeń 

adekwatnych do każdej formy; 

• przykłady włączania ucznia w środowisko 

rówieśnicze przy objęciu ucznia 

zindywidualizowaną ścieżką realizacji 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego 

oraz kształcenia;  

• propozycje dodatkowych źródeł informacji. 



w części V zostały przybliżone zagadnienia 

związane z realizacją przez nauczycieli zadań, 

w kontekście nowych regulacji prawnych 

• dotyczących rozpoznania indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; 

 oraz 

• umożliwiających współpracę z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną. 



w części VI została zaprezentowana istota, cel oraz 

sposób dokonywania wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, w kontekście 

nowych regulacji prawnych 

• zaproponowany został także przykładowy 

arkusz takiej oceny; 

   oraz 

• dwa przykładowe wzory struktur 

indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych. 



w części VII  

• zostały podane, sprawdzone w działaniu, 

przykłady dobrej praktyki w zakresie 

włączania uczniów objętych indywidualnym 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub 

indywidualnym nauczaniem w życie 

przedszkola lub szkoły. 

w części VIII  

• zawarty został słowniczek ważniejszych, 

podstawowych pojęć. 

 



Wybrane propozycje poradnika 

Zaproponowane w przewodniku 

rozwiązania/narzędzia  

• Arkusz wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, 

•  IPET-y. 

 



Rewalidacja to proces ciągły, 

obowiązkowo organizowany przez szkołę 

• przywracanie do dobrego 

funkcjonowania społecznego 

• umożliwianie samodzielnego życia 

• usprawnianie zaburzonych funkcji 

• rozwijanie niezaburzonych funkcji 

 - wspieranie potencjału rozwojowego ucznia 



w programie zajęć rewalidacyjnych należy uwzględnić 

przede wszystkim 

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, warunkujących 

rozwój dzieci i uczniów niepełnosprawnych, z użyciem 

wspomagających metod komunikacji (mając na uwadze 

proces wspomagania zdolności mówienia) i 

alternatywnych metod komunikacji (mając na uwadze 

proces przyswajania zastępczych sposobów dla 

zapewnienia substytutu braku mowy dźwiękowej)  

 

§ 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 

1578); 



mocne strony/ 

predyspozycje/zainteres
owania/uzdolnienia 

 

słabe strony/strony 

wymagające wsparcia 

nabyte umiejętności 
i kompetencje 
(właściwe/niewłaściwe) 

rozwijamy 

usprawniamy 

utrwalamy/niwelujemy 



















Edukacja włączająca ? 

https://cd0e6a28fe43c2b7da570ab2-m05hb5fdat0ei1zc08.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2016/04/edukacja.jpg


Edukacja włączająca stawia sobie za cel usuwanie 

wszelkich przeszkód i barier, które stają na drodze do 

sytuacji, kiedy wszystkie dzieci uczą się wspólnie  

(Long & Wood, Lindsay).  

 

Edukacja włączająca nie oznacza przyjęcia 

wszystkich dzieci do szkół masowych, ale 

przemianę szkół. 

Oznacza zupełną zmianę szkół w taki sposób, 

żeby podchodziły do każdego dziecka w sposób 

możliwie jak najbardziej zindywidualizowany i 

elastyczny. 



Co to oznacza? 

• Dla oświaty i dla szkół będzie to oznaczało 

zniesienie wszelkich barier mentalnych, 

psychologicznych, edukacyjnych, 

technicznych, organizacyjnych i 

architektonicznych, które uniemożliwiają 

bądź utrudniają uczniom ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi funkcjonowanie 

w szkole. 



Szacuje się (dane GUS), że w Polsce 18-20% całej 

populacji uczniowskiej to dzieci i młodzież ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

Do tej grupy zaliczyć można uczniów z: 

• różnymi rodzajami niepełnosprawności, 

• z dysleksją,  

• nadpobudliwością,  

• chorobami przewlekłymi oraz  

• pochodzących ze środowisk 

marginalizowanych i zaniedbanych, jak 

również  

• dzieci mniejszości narodowych i 

emigrantów. 



• Wiele dzieci na przestrzeni lat edukacji 

będzie miało tzw. specjalne potrzeby 

edukacyjne z różnych powodów np. stan 

zdrowia, który uniemożliwia uczestnictwo 

w lekcjach przez kilka miesięcy lub rozwód 

rodziców i długotrwały stres. 

 



Finansowanie zadań 

oświatowych 



Konwencja ONZ o prawach osób Niepełnosprawnych  

ratyfikowana przez Polskę 6 września 2012 r.  
Art. 24 Edukacja 

1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych 
do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji 
i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią 
włączający system kształcenia umożliwiający integrację na 
wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu 
ustawicznym, 

2. osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego, 
bezpłatnego nauczania obowiązkowego wysokiej jakości, na 
poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie równości z 
innymi osobami, w społecznościach, w których żyją,  

 



Finansowanie zadań oświatowych 

Zadania szkół w zakresie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dofinansowane są w ramach tzw. standardu A 

na ucznia, a w przypadku uczniów obejmowanych 

kształceniem specjalnym również w ramach dodatkowych wag 

przekazywanych w podziale subwencji oświatowej.  

Od roku 2017/2018 godziny na realizację zajęć z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej winny zostać 

uwzględnione w arkuszu organizacji szkoły. Przy ustalaniu 

wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (realizowanych przez nauczycieli np. w ramach pensum lub 

godzin ponadwymiarowych).  

Nadzór nad gospodarką finansową jst sprawują regionalne 

izby obrachunkowe.  

 



Art. 10. 1. […] Do zadań organy prowadzącego szkołę lub 

placówkę należy w szczególności:  

1) zapewnienie warunków działania szkoły/placówki , […]; 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

3) wykonywanie remontów […]; 

4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, 

obsługi finansowej, […]; 

5) Wyposażenie szkoły/placówki w pomoce dydaktyczne i 

sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, 

programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania 

egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych; 

6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

w stosunku do dyrektoraszkoły/placówki.  

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=01-09-2017&qplikid=4186#P4186A7


Art. 11. ust. 1-2. Zadania oświatowe jst 

są finansowane na zasadach określonych w odrębnych 

ustawach.  
 

Do zadań oświatowych JST należy: 

• [ust. 2] Zapewnienie kształcenia, wychowania i 

opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki 

społecznej, 

• [ust. 3] zapewnienie dodatkowej, bezpłatnej nauki 

języka polskiego, o której mowa w art.165 ust. 7 i 9.  

• [ust. 4] zapewnienie warunków prowadzenia 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez powiat. 



ust. 5 

Środki niezbędne do realizacji zadań 

oświatowych, o których mowa w ust. 2 i 4, w 

tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz 

utrzymanie szkół i placówek, są 

zagwarantowane w dochodach jednostek 

samorządu terytorialnego.  



ust.6 

W danym roku budżetowym na realizację zadań 

wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 

młodzieży jednostka samorządu terytorialnego 

przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż 

wynikająca z podziału części oświatowej subwencji 

ogólnej dla jst na ten rok,  
 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z 

dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198, 1609 i 1985), w zakresie tych 

zadań.  

 

 



ust. 7 

Organ wykonawczy jst, w terminie do dnia 31 

października, przedstawia organowi stanowiącemu 

jst informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych tej jednostki za poprzedni rok 

szkolny, w tym o wynikach:  

1) [...], z uwzględnieniem działań 

podejmowanych przez szkoły nakierowanych na 

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, w szkołach tych typów, których 

prowadzenie należy do zadań własnych jst; 

[…]. 



Art. 109. 1. Podstawowymi formami działalności 

dydaktyczno-wychowawczej szkoły są: 
 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, [zajęcia z 

zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w 

zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku 

szkół artystycznych - zajęcia edukacyjne artystyczne]; 

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, [ zajęcia z języka 

obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny 

nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, 

zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa 

programowa, lecz program nauczania tych zajęć został 

włączony do szkolnego zestawu programów nauczania; 

*na ich realizację wymagana jest zgoda organu prowadzącego 

 



3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 

niepełnosprawnych; 

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych; 

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i 

uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. 

[…] 



Ważne! 

• zajęcia prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej należą 

do podstawowych form działalności 

dydaktyczno-wychowawczej szkoły, nie 

prowadzi się tych zajęć poza ustalonym 

wymiarem pensum dydaktycznego, to jest 

- w ramach czasu pracy 40 godzin;  
 

Art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949); 

Art. 42 ust. 2d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. 

U. z 2017 r,. poz. 1189); 

 



Art. 110. 1. Arkusz organizacji szkoły i przedszkola 

określa szczegółową organizację nauczania, 

wychowania i opieki w danym roku szkolnym.  

Dyrektor: 

• planuje w arkuszu organizacji pracy godziny 

przeznaczone na realizację zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej (§ 20 ust. 6); 

• ustala dla poszczególnych klas tygodniowy rozkład 

zajęć z uwzględnieniem zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 
 

§ 17 ust. 1 pkt 8, ust. 2 pkt 7, i ust. 3 pkt 8 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. poz. 649); 

§ 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. 

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 703); 

 

 



Kształcenie specjalne zapewnia: 

 
starosta właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego w: 

• szkole specjalnej 

• ośrodku 

• szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej 

gmina w: 

• przedszkolu, w tym specjalnym  

• szkole podstawowej [gimnazjum] - 

ogólnodostępnych lub integracyjnych. 

 

 



Co w przypadku braku zgody rodzica 

na uczestniczenie dziecka w zajęciach 

rewalidacyjnych lub z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej? 



• Udział dziecka w zajęciach rewalidacyjnych oraz 

zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej jest dobrowolny i powinien się 

odbywać za aprobatą rodziców.  

Nie powinny mieć miejsca próby wywierania presji na 

dziecku lub jego rodzicach, w zakresie obowiązku w 

nich uczestniczenia.  

 

• Jeżeli rodzice dziecka w formie pisemnej 

poinformują dyrektora, że nie wyrażają zgody na 

udział ich dziecka w zajęciach, dyrektor szkoły nie 

może zmusić dziecka do uczestniczenia w nich, 

wbrew woli rodziców.  



Winien natomiast wyjaśnić powody decyzji podjętej 
przez rodziców.  

 jeśli decyzja ta spowodowana jest 
nieprawidłowościami lub uchybieniami w 
zakresie pracy nauczyciela – powinien podjąć 
działania w trybie nadzoru pedagogicznego w 
celu ich wyeliminowania. Dyrektor może również 
zaproponować dziecku zajęcia innego rodzaju. 

 gdyby brak zgody rodzica na udział w ww. 
zajęciach pozostawał w sprzeczności z 
dobrem dziecka, kwestie uczestnictwa ucznia 
np. w zajęciach rewalidacyjnych lub w zajęciach 
z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, może rozstrzygnąć na 
wniosek szkoły sąd; 



Wzmocnienie pracy wychowawczej – 

przestrzeni oddziaływań 

wychowawczych 



Wprowadzone rozwiązania wskazują, że 

priorytetem działań przedszkoli i szkół powinno 

być dążenie do pełnego, rzeczywistego 

włączenia i integracji z rówieśnikami dziecka lub 

ucznia niepełnosprawnego, zarówno przez 

wspomaganie jego rozwoju, indywidualizację i 

wspieranie go podczas zajęć z grupą lub klasą, jak i 

likwidowanie barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka lub ucznia w grupie 

rówieśniczej i uczestnictwo w życiu przedszkola 

lub szkoły. 

 



Tworzenie w szkole środowiska odpowiadającego na 

zróżnicowane potrzeby uczniów  (budowanie 

świadomości uczniów w zakresie ich zróżnicowanych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych)  

Preambuła do ustawy Prawo oświatowe 

 

Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki 

niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do 

wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 

w oparciu o zasady solidarności, demokracji, 

tolerancji, sprawiedliwości i wolności … 



Praca wychowawcza szkoły 

art.1 pkt 3 ustawa prawo oświatowe 

• Wychowanie jako wspieranie dziecka w 

rozwoju w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej, społecznej…. 

• Kształtowanie u uczniów postaw 

prospołecznych, 

• Program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły –ukierunkowanie procesu 

wychowawczego na wartości. 



• Około 10-25% dzieci w wieku 3-9 lat 

wykazuje deficyty umiejętności 

społecznych, stwarza kłopoty 

wychowawcze, 
 

• Problemy emocjonalne, społeczne i 

„trudne” zachowania przekładają się na 

kłopoty z nauką. 



Udział w programach rozwijających 

umiejętności społeczne i emocjonalne  

jak rozpoznawać własne uczucia i jak o nich rozmawiać 

jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźń, 

jak rozwiązywać konflikty, 

jak zachowywać się w nowych sytuacjach, 

jak radzić sobie z trudnościami 

Pierwszej pomocy 

 emocjonalnej 

http://www.pozytywnaedukacja.pl/component/banners/click/12
http://www.pozytywnaedukacja.pl/component/banners/click/32
http://www.pozytywnaedukacja.pl/component/banners/click/2


71 



   

Dziękuję za uwagę 


