
EDUKACJA WYSOKIEJ 
JAKOŚCI DLA WSZYSTKICH 

Prawne uwarunkowania 
edukacji włączającej 



Jeden z kierunków rekomendowanych przez organizacje 
międzynarodowe oraz Unię Europejską  

 

Rozwijanie zdolności systemu edukacji do zapewniania 
edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczących się 

oraz promowanie działań sprzyjających włączeniu 
społecznemu  

(ma to odzwierciedlenie w międzynarodowych konwencjach, 
rekomendacjach i zaleceniach oraz dokumentach strategicznych)  

 

Planowane są optymalne rozwiązania, które odpowiedzą na 
potrzeby nie tylko uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, ale całej społeczności szkolnej, tak by w pełni 
urzeczywistniać edukację włączającą w codziennej praktyce 

przedszkoli, szkół i placówek.  

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 



 

Celem głównym planowanych zmian modelu edukacji 
włączającej jest przygotowanie przedszkoli, szkół  
i placówek ogólnodostępnych do zapewnienia 
optymalnych warunków do rozwoju (w ramach 
procesów kształcenia i wychowania) dla wszystkich 
uczniów.  
 

Zgodnie z rekomendacjami Europejskiej Agencji do 
spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, 
dobrej jakości edukacja to edukacja dostosowana do 
potrzeb wszystkich uczniów.  
 

Szkoła, która odpowiada na potrzeby uczniów ze SPE 
lepiej uczy wszystkich uczniów.  

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 



Ustawa  
z dnia 14 grudnia 2016 r.  
PRAWO OŚWIATOWE  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) 



Art. 1. ust. 5-7  

System oświaty zapewnia uczniom ze SPE w szczególności:  

• dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form 
pracy dydaktycznej;  

• 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;  

• opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie 
realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i 
programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;  
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Art. 4 pkt 32-33 

• niepełnosprawność sprzężona - występowanie u dziecka 
niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub 
słabowidzącego, z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją, z 
niepełnosprawnością intelektualną z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych 
niepełnosprawności; 

• specyficzne trudności w uczeniu się –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; 
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Art. 10 ust. 1 Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada 
za jej działalność. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub 
placówkę należy w szczególności: (…) 

2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i 
młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 
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Art. 38. 1.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego, (…) rozpoczęcie spełniania 
obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 9 lat. 

 

2. Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której 
dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odracza rozpoczęcie     
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku 
szkolnym. 
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3. Wniosek składa się w roku kalendarzowym, w którym dziecko 
kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wniosek 
składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie 
dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć 
spełnianie obowiązku szkolnego. 

 

4. Do wniosku dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku 
szkolnym, wydaną przez publiczną ppp albo niepubliczną ppp, 
założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników 
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE   



Art. 127 – KSZTAŁCENIE SPECJALNE 
Art. 127.1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i 
młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone 
niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być 
prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, 
przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych 
formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w 
art. 2 pkt 7 (mow, mos, sosw, orw) 

2. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci 
i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do przedszkola lub szkoły. 
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3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się 
odpowiednio program wychowania przedszkolnego i 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. 

4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia 
niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży, o których 
mowa w ust. 1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które 
stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich 
zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i 
resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę. 
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Art. 174.1. Do niepublicznych placówek (MOW, MOS, SOSW, ORW…) 
stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 123 ust. 1 pkt 1 
(rozporządzenia dot. tych placówek), z wyjątkiem przepisów 
określających odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci  
w tych placówkach. 

5. Do w.w niepublicznych placówek stosuje się także odpowiednio 
przepisy art. 127 ust. 1 i 4 (kształcenie specjalne) oraz przepisy wydane 
na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 (rozporządzenie dot. kształcenia 
niepełnosprawnych) oraz ust. 20 (rozporządzenie dot. nauczania 
indywidualnego). 

Art. 174.5 Do niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, innych 
form wychowania przedszkolnego, sosw, sow, orw oraz ppp stosuje się 
przepisy art. 127 ust. 5, 6, 8 i 9 (wczesne wspomaganie) oraz przepisy 
wydane na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 (rozporządzenie dot. 
wczesnego wspomagania) 
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Zmiany w ustawie Prawo oświatowe 
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245)  

Art. 1 pkt 82 - art. 177 otrzymuje brzmienie: 

„Do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w 
niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form 
wych. przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych stosuje się 
odpowiednio art. 127 ust. 1–3 (dop. kształcenie specjalne i 
indywidualne nauczanie) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 
1 pkt 5 (dop. rozporządzenie dot. pomocy psych.– ped.) art. 127 ust. 
19 pkt 2 (dop. rozporządzenie dot. kształcenia niepełnosprawnych)  i 
ust. 20 (dop. rozporządzenie dot. indywidualnego nauczania) 

(weszło w życie 1 września 2019 r.) 

Art. 177. Przepisy art. 127 ust. 1–3 (kształcenie specjalne i 
indywidualne nauczanie) oraz przepisy wydane na podstawie art. 127 
ust. 19 pkt 2 (dop. rozporządzenie dot. kształcenia 
niepełnosprawnych) stosuje się odpowiednio do przedszkoli 
niepublicznych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, 
szkół i placówek niepublicznych. 



 
Indywidualizacja procesu 

kształcenia  
uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi  
 



Od 1 września 2017 r. w życie weszły nowe przepisy, 
które dają szereg możliwych, elastycznych rozwiązań 
w tym zakresie.  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 
r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach - Dz.U. poz. 1591 z późn. zm.)  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym - Dz.U. poz. 1578 z późn. zm.)  

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży - Dz.U. poz. 1616)  

 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1591 z późn. zm.) 



 

 
 

 

 

 

 

 
Wprowadzenie dwóch wag na realizację działań z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej o wartości 
dla szkół podstawowych (waga P46) – ok. 140 zł 
dla szkół ponadpodstawowych (waga P47) – 67,20 zł 

Waga obejmie uczniów z kategorii dzieci i młodzież 
(wszystkich, a nie tylko objętych pomocą) w szkołach 
ogólnodostępnych realizujących obowiązek szkolny lub nauki. 
Zróżnicowanie tych wag wynika z odsetka osób 
korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
danym typie szkoły 
 na oddział ok. 25 uczniów w szkole podstawowej – 1 godz. tygodniowo 
 szkoła 8 oddziałów – co najmniej 8 godz. 
 szkoła 24 oddziałów – co najmniej 24 godz.   

Waga P-46 Waga P-47 

Trochę o pieniążkach…  



§2.2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 
przedszkolu, szkole i placówce wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 
zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym 
kształceniem za granicą. 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 



§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce 
jest udzielana z inicjatywy: 

1) ucznia; 

2) rodziców ucznia; 

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, 
prowadzących zajęcia z uczniem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu 
działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest 
udzielana: 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

dzieciom i 

młodzieży 

posiadającym 

orzeczenie o 

potrzebie zajęć 

rewalidacyjno-

wychowawczych 
 

uczniom posiadającym 

orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 
 

niepełnosprawnym 

niedostosowanym 
społecznie 

zagrożonym 
niedostosowaniem 

społecznym 

uczniom posiadającym 
orzeczenie o potrzebie 

nauczania indywidualnego 

którym stan 
zdrowia 

uniemożliwia lub 
znacznie utrudnia 
uczęszczanie do 

szkoły 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest 
udzielana: 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

uczniom posiadającym opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej 

opinię o potrzebie objęcia dziecka pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną 

opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się 

opinię o potrzebie dostosowania wymagań 
edukacyjnych 

opinię o potrzebie objęcia ucznia pomocą w formie 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia  

(…) 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest 
udzielana: 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

uczniom nieposiadającym orzeczenia lub opinii, 
którzy potrzebują takiej pomocy (na podstawie 
rozpoznania dokonanego w przedszkolu, szkole, 

placówce) 

np. rozpoznanie u ucznia szczególnych uzdolnień, potencjału, 

zainteresowań, dysharmonii rozwojowych, trudności w uczeniu się, 

zaburzeń zachowania lub emocji, deficytów kompetencji i zaburzeń 

sprawności językowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w 

uczeniu się bądź trudności wynikających z: 

• choroby przewlekłej, 

• sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

• niepowodzeń edukacyjnych, 

• zaniedbań środowiskowych, 

• adaptacji w nowym środowisku. 



rodzicom 
uczniów  nauczycielom uczniom 

porad, konsultacji, 
warsztatów, szkoleń 

w trakcie 
bieżącej pracy  

z uczniem  

przez zintegrowane 
działania nauczycieli  

i specjalistów 

w formie 
różnorodnych 

zajęć 

nowe 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, 
szkole i placówce jest udzielana: 



WAŻNE!  
 Pomocą psychologiczno-pedagogiczną obejmuje się wszystkich 

uczniów lub wychowanków, którzy tej pomocy potrzebują – nie 
tylko tych, którzy posiadają orzeczenie lub opinię poradni 
psychologiczno - pedagogicznych. 

 Przedszkola, szkoły i placówki zobowiązane są do 
indywidualizacji kształcenia oraz zapewnienia wsparcia 
wszystkim uczniom lub wychowankom, stosownie do ich 
potrzeb.  

 Katalog potrzeb, które są podstawą do objęcia ucznia lub 
wychowanka pomocą psychologicznopedagogiczną, jest 
katalogiem otwartym.  

 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 
dobrowolne i nieodpłatne. 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 



§ 6. 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 
udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez 
zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 
logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne 
oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 



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: 

• klas terapeutycznych; 

• zajęć rozwijających uzdolnienia; 

• zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o 
charakterze terapeutycznym; 

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w 
przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych; 

• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

• porad i konsultacji; 

• warsztatów. 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 



NOWE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ 

 
 

Zindywidualizowana 
ścieżka kształcenia 



Forma ta jest organizowana dla dzieci i uczniów, którzy nie mogą 
realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć 
edukacyjnych wspólnie z grupą lub klasą, z powodu trudności w 
funkcjonowaniu wynikających np. z: 

 czasowej lub przewlekłej choroby, 

 zaburzeń w zachowaniu, uniemożliwiających realizację zadań  
w dużym zespole, 

 zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym, 

 innych przyczyn, gdy wdrożone wcześniej formy wsparcia w ramach 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej okazały się 
niewystarczające ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz predyspozycje psychofizyczne ucznia, np. jego 
wolne tempo uczenia się. 

Kto może zostać objęty zindywidualizowaną 
ścieżką kształcenia lub realizacji obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego? 



§ 12.10. 

Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 
1) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 
ustawy; 

2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym 
nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
127 ust. 20 ustawy. 

 
§ 12.3. 
Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii 
publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą 
w tej formie. 
 
 

Zindywidualizowana ścieżka 



Do wniosku o wydanie opinii należy dołączyć dokumentację,  
w szczególności określającą: 

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu/szkole; 
2) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – 

także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia  
z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole; 

3) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze 
względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na jego 
funkcjonowanie w przedszkolu/szkole oraz ograniczenia w zakresie 
możliwości udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub 
zajęciach edukacyjnych wspólnie z rówieśnikami. 

§ 12.4. 

Procedura dotycząca uzyskania opinii opisana w rozporządzeniu  

Zindywidualizowana ścieżka 



Opinia nauczycieli 
i specjalistów 
prowadzących 
zajęcia z uczniem o 
jego funkcjonowaniu 
w przedszkolu 
 lub w szkole 

Wskazane jest odniesienie się do np.:  

• okresu i rodzaju form udzielanej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

• zakresu dostosowań  

• oraz efektów, jakie przyniosły podjęte 
działania. 

Trudności w 
funkcjonowaniu 
ucznia w przedszkolu 
lub w szkole 

W zależności od problemu ucznia warto 
uwzględnić przejawiane trudności 
występujące w sferach: 

• fizycznej (sprawność motoryczna i 
funkcjonowanie zmysłów), 

• intelektualnej (procesy poznawcze, 
komunikacja, osiągnięcia edukacyjne), 

• społeczno-emocjonalnej 
(samodzielność, relacje, postawy, 
kontrola emocjonalna, motywacja, 
współpraca w grupie, stosunek do 
podejmowanych zadań) itp. 



Wpływ przebiegu 
choroby na 
funkcjonowanie w 
przedszkolu/szkole 
oraz ograniczenia w 
zakresie możliwości 
udziału w zajęciach 
edukacyjnych, 
wspólnie z grupą 
przedszkolną, klasą 
(w przypadku ucznia 
z problemami 
zdrowotnymi) 

W przypadku występowania choroby warto 
wziąć pod uwagę:  
• poziom aktywności i sprawności 

fizycznej, odporność psychofizyczną 
(np. męczliwość, labilność nastroju, 
drażliwość, apatia, lęk przed 
odrzuceniem itd.),  

• relacje z rówieśnikami (izolacja, 
narzucanie się, sposoby komunikowania 
się),  

• akceptację choroby lub jej brak,  
• motywację i możliwości uczenia się itp.  

oraz ograniczenia dotyczące np.:  

• sytuacji zwiększających ryzyko nasilenia 
choroby,  

• czasu i rodzaju podejmowanej 
aktywności, wydolności fizycznej,  

• korzystania z urządzeń, w tym 
multimedialnych,  

• ograniczeń wynikających z następstw 
przyjmowania leków. 



 W przepisach regulujących zasady działania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach nie określono wymogów dotyczących podmiotu wydającego 
dokumentację dołączaną do wniosku o wydanie opinii w sprawie objęcia 
ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia ze względu na stan zdrowia.  

 
 Rodzaj dokumentacji i podmiot wydający dokumentację mogą być bowiem 

zróżnicowane w zależności od problemu ucznia i miejsca, gdzie jest objęty 
diagnostyką lub leczeniem. 

  
 Dokumentacja ta, zgodnie z przepisami, powinna określać wpływ przebiegu 

choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie 
możliwości udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem 
szkolnym i pod tym kątem powinna być weryfikowana przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną do której wpłynął wniosek o wydanie opinii. 
Informacje te są bowiem niezbędne do określenia w opinii zakresu 
 w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach edukacyjnych wspólnie z 
oddziałem szkolnym, okresu objęcia ucznia tą formą pomocy oraz działań, 
jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.  

Zindywidualizowana ścieżka 



Analiza funkcjonowania ucznia  

PORADNIA 
  

RODZICE 
DZIECKA/UCZNIA  

+ + PRZEDSZKOLE 
 LUB SZKOŁA 

§ 12.5. 

Przed wydaniem opinii, o zindywidualizowanej ścieżce publiczna poradnia 
we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami ucznia albo 
pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia 
uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Pierwsza opinia poprzedzona  
wspólną analizą funkcjonowania dziecka 

Należy pamiętać, że szkoła powinna  uruchomić wszelkie możliwe 
działania, w tym różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

które mogłyby pomóc w poprawie funkcjonowania ucznia bez konieczności 
wyłączania go z zajęć z klasą – to powinna być ostateczność.  

 

Przyjrzeniu się efektom tej pomocy służy analiza funkcjonowania ucznia 
przeprowadzona przez szkołę i poradnię - poprzedzająca wydanie opinii. 



§ 12.8. 
Dyrektor przedszkola lub szkoły na wniosek rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia, z uwzględnieniem opinii poradni, ustala tygodniowy 
wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych 
realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji 
przez ucznia podstawy programowej wychowania przedszkolnego, podstawy 
programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w 
zawodach. 

Poradnia nie powinna wskazywać liczby godzin w ramach 
zindywidualizowanej ścieżki – o tym decyduje dyrektor 
szkoły, biorąc pod uwagę konieczność realizacji przez 
ucznia podstawy programowej. 

Okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak 
niż rok szkolny 

Zindywidualizowana ścieżka 



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

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku zastosowania 
zindywidualizowanej ścieżki – zgodnie z 
interpretacją MEN -  nie musi zawsze mieć 
zastosowanie liczba godzin z poszczególnych 
przedmiotów edukacyjnych określona w ramowych 
planach nauczania, co daje większą możliwość 
dostosowania do rzeczywistych potrzeb ucznia. 

§ 12.2. 

Zindywidualizowana ścieżka 



 Zajęcia prowadzone indywidualnie mają inną jakość i –  
w razie potrzeb ucznia - nie muszą być w takiej samej 
liczbie jak w ramówce.  
Gdy uczeń ma problem  w funkcjonowaniu nie zawsze będzie 
w stanie spędzić w szkole tyle czasu, by realizować zajęcia 
zgodnie z ramówką. 
  
Dyrektor planuje godziny, tak aby uczeń realizował 
podstawę programową – § 12 ust. 8  Rozporządzenie MEN  
z dnia 9 sierpnia 2017 r. - w sprawie zasad organizacji i 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach - (Dz. U. 
z 2017 r.; poz. 1591). 

Stanowisko MEN  

w sprawie organizacji zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia  



Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym 
przedszkolu lub w danej szkole program wychowania przedszkolnego 
lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich 
realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności 
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną 
ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę 
funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole. 

§ 12.7. 

§ 12.9. 

Zindywidualizowana ścieżka 



Zindywidualizowana ścieżka 

Trudności w funkcjonowaniu, 
ograniczenia wynikające 

z choroby 
wniosek rodzica 

Analiza funkcjonowania ucznia, 
efekty działań 

poradnia + szkoła 

Opinia publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

Zajęcia z klasą Zajęcia indywidualne 
Inne formy pomocy 

psychologiczno-
pedagogicznej 

Porady, konsultacje, 
warsztaty 

Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze, 

specjalistyczne i inne 

Klasa terapeutyczna 

 Tygodniowy wymiar godzin 
ustala dyrektor 

 Okres objęcia nie dłuższy niż 
rok szkolny 

Źródło: prezentacja E. Neroj  „Zmiany w prawie oświatowym dotyczące 
uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
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NOWE FORMY POMOCY PSYCHOLOGICZNO – 
PEDAGOGICZNEJ 

 
 

Zajęcia rozwijające 
kompetencje 

emocjonalno - społeczne 



Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - 
społeczne 



Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - 
społeczne 

WAŻNE! 

 Zastąpienie dotychczas funkcjonującej formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, jaką była socjoterapia, nową – 
zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne – w 
istotny sposób wpływa na poszerzenie katalogu osób, które mogą 
prowadzić zajęcia z uczniami, oraz na różnorodność  stosowanych 
przez nie form.  

 Zajęcia: teatralne, literackie, terapii poprzez działania plastyczne 
(rysunek, malarstwo, rzeźba, sztuki użytkowe), choreoterapii i inne 
z zakresu szeroko rozumianej sztuki pomogą uczniom: lepiej poznać 
„świat emocji”, zmierzyć się z własnymi uczuciami, zrozumieć innych, 
odkryć radość tworzenia i relaksację, co będzie miało wpływ na 
budowanie pozytywnego obrazu samego siebie.  

 Dyrektor przedszkola/szkoły/placówki, planując formy zajęć 
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, powinien 
kierować się zasobami zatrudnionych nauczycieli i specjalistów 



Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - 
społeczne 

Kto może prowadzić zajęcia? 
Zajęcia mogą prowadzić specjaliści zatrudnieni w 
przedszkolu, szkole lub placówce, np.: 
 nauczyciel-psycholog, 
 nauczyciel-pedagog, w tym pedagog specjalny, 
 nauczyciel posiadający przygotowanie np. z zakresu 

prowadzenia określonego rodzaju terapii obejmującej 
rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych (np. z 
arteterapii, socjoterapii, terapii behawioralnej, 
mediacji), 

 dwuosobowy zespół: nauczyciel przedmiotu wraz ze 
specjalistą w zakresie prowadzenia określonej terapii 
(który nie musi być nauczycielem). 



Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - 
społeczne 

Kto może być uczestnikiem zajęć? 
Dzieci i młodzież, np.: 
 z problemami adaptacyjnymi, 
 nieśmiałe i izolujące się od rówieśników, 
 agresywne, 
 z zaniżoną samooceną, 
 spadkiem aktywności i motywacji do nauki, 
 z trudnościami w koncentracji uwagi, 
 po sytuacjach traumatycznych, 
 z depresją młodzieńczą, 
 z nasilonymi symptomami w trakcie kryzysów 

rozwojowych, 
 niepodporządkowujące się zasadom ustalonym w grupie, 
 przejawiające inne zachowania destrukcyjne, zachowania 

ryzykowne (m.in. przemoc, uzależnienia). 



  Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniowi oceniają jej efektywność i formułują wnioski dotyczące dalszych 
działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.  

 
 Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki jest 

zobowiązany do uwzględnienia tych wniosków planując dalsze działania 
mające na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

Nowa możliwość 

W przypadku gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła poprawa funkcjonowania ucznia 
w szkole, dyrektor, za zgodą rodziców ucznia, występuje do publicznej 
poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu 
rozwiązania problemu ucznia. 

Ocena efektywności 

Nie wnioskuje o wydanie opinii 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 



POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

§ 4.3.  
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana  
i udzielana we współpracy z: 
 rodzicami uczniów; 
 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym 

poradniami specjalistycznymi; 
 placówkami doskonalenia nauczycieli; 
 innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i 

podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 
młodzieży. 



§ 16. 1. Godzina zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej trwa 45 
minut. (godzina zajęć rewalidacyjnych – 60 min.) 

2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 
minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych 
zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 

 

WAŻNE! 
§ 23. 1. 
O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 
§ 23. 2.  
o ustalonych dla ucznia  formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki niezwłocznie 
informuje pisemnie, w sposób przyjęty w danym przedszkolu, szkole lub 
placówce, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

Rodzice mogą odmówić udziału w dodatkowych formach pomocy. Jednak nie 
zwalnia to nauczycieli od dostosowywania wymagań edukacyjnych i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy. 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

(Dz.U. poz. 1578 z późn. zm.)  



§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, 
słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej 
„uczniami niepełnosprawnymi”, 

2) niedostosowanych społecznie, zwanych dalej „uczniami 
niedostosowanymi społecznie”, 

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej 
„uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym” 

 

– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy. 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 



§ 5. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 
inne formy wychowania przedszkolnego, 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 (wynikające z rozporządzenia dot. pomocy 
psych. – pedagogicznej) 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i 
socjoterapeutyczne; 
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z 
uczniami pełnosprawnymi; 
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 



§ 6.1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa: 
 zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania 

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

 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 
przedszkolnym lub szkolnym, w tym w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, 

b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze 
resocjalizacyjnym, 

c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania  
o charakterze socjoterapeutycznym; 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 



formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz wymiar godzin 

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, placówkami… 

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 

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 



 zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 
ucznia w realizacji zadań wymienionych w § 5; 

 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; 

 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 wychowania przedszkolnego lub 
zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z 
uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 

• . 
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Zajęcia edukacyjne  
realizowane indywidualnie lub  
w grupie do 5 uczniów (IPET) 

 
Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 8 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 z późn. zm.)   
 



Dzięki nowym rozwiązaniom wprowadzonym w 
rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych (…), uczniowie z 
niepełnosprawnością, na podstawie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, w przypadku takiej potrzeby,  
w ramach indywidualnego programu edukacyjno‐terapeutycznego 
(IPET) mogą realizować wybrane zajęcia edukacyjne 
indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów.  
 

W tym przypadku nie ma potrzeby posiadania orzeczenia  
o potrzebie nauczania indywidualnego, ani żadnej opinii 
poradni psychologiczno - pedagogicznej 

Zajęcia realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów  



Jakie są zadania dyrektora w tym zakresie?  

 zapewnia możliwość realizacji wybranych zajęć 
wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, 
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  

 W tym przypadku nie ma potrzeby posiadania 
orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, ani 
żadnej opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej 

 

 

Zajęcia realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów  



Liczba godzin zajęć uzależniona jest od potrzeb  
i możliwości ucznia.  

Zadaniem dyrektora szkoły jest ustalenie tygodniowego wymiaru 
godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie  
z uczniem lub w klasie z rówieśnikami (z uwzględnieniem 
konieczności realizacji przez ucznia podstawy programowej 
kształcenia ogólnego).  

Brak określenia w przepisach minimalnego lub maksymalnego 
wymiaru godzin zajęć realizowanych indywidualnie z uczniem 
pozwala dyrektorowi zaplanować i zorganizować proces 
kształcenia ucznia odpowiadający jego potrzebom i możliwościom 
psychofizycznym.  

Takie elastyczne rozwiązanie wzmacnia obowiązki szkoły  
w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.  

Zajęcia realizowane indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów  



Ustalenia dotyczące sposobu realizacji wybranych zajęć realizowanych 
indywidualnie bądź w grupie do 5 osób przez ucznia posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, na podstawie wpisu w IPET:  

 Uczeń realizuje wymiar godzin wskazany w ramowym planie 
nauczania - zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ramowych 
planów nauczania dla publicznych szkół;  

 Uczeń realizuje zmniejszony wymiar godzin niż wskazane zostało w 
ramowym planie nauczania w przypadku - gdy wynika to z jego 
potrzeb i możliwości;  

 Realizacja zajęć dokumentowana jest np. w dzienniku indywidualnego 
nauczania, bądź dzienniku innych zajęć – zgodnie z przepisami 
rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji;  

 Dla konkretnego ucznia realizującego wybrane zajęcia indywidualnie na 
podstawie wpisu w IPET, dyrektor szkoły ustala plan lekcji w 
porozumieniu z rodzicami;  

 W każdym przypadku za bezpieczeństwo i opiekę nad dzieckiem na 
terenie szkoły odpowiada jej dyrektor.  

 

STANOWISKO MEN 



§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 Brailleʼa lub innych alternatywnych metod komunikacji – 
w przypadku ucznia niewidomego; 

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania 
się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod 
komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niepełnosprawnego z 
zaburzeniami mowy lub jej brakiem; 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności 
komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z 
zespołem Aspergera. 
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7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż dwa razy w roku szkolnym. 

8. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka – przedstawiciel 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 
asystent lub pomoc nauczyciela; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne 
osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny 
specjalista. 

9. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, 
dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w 
zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-
pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców 
ucznia – z innymi podmiotami. 
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10. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności: 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, 
predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia; 

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony 
nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela; 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające 
funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub 
szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego  wybrane zajęcia 
wychowania przedszkolnego lub 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 przedszkolnym lub szkolnym, 
a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – wspólnie z 
grupą, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich 
przezwyciężenia. 
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11. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w 
spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu 
oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen.  

 

Dyrektor przedszkola, szkoły lub ośrodka, zawiadamia pisemnie, w sposób 
przyjęty w danym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, 
szkole lub ośrodku, rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie 
każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. 

 

12. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię: 

1) wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 4 i 9; 

2) programu. 
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§ 7. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, 
przedszkolach integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami 
integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli 
posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu 
współorganizowania kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem realizacji 
zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania 
przedszkolnego i 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 

2) pomoc nauczyciela 

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego 
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§ 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. 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci  
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 

(Dz.U. poz. 1616) 
 



§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci oraz 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiednio 
przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej lub szkoły. 

 

3. Dyrektor zasięga opinii odpowiednio rodziców dziecka lub ucznia albo 
pełnoletniego ucznia w zakresie czasu prowadzenia zajęć odpowiednio 
indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego 
nauczania. 

 

§ 4.3 3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć 
prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęć 
indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innym 
przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. 

 

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 



§ 7. 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i 
rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia. 

3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia 
indywidualnego nauczania, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia, może zezwolić na odstąpienie od realizacji 
niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami 
edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz 
warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego 
nauczania. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w postaci papierowej lub 
elektronicznej. Wniosek zawiera uzasadnienie. 
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§ 10. 1. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, 
integracji ze środowiskiem przedszkolnym lub szkolnym oraz ułatwienia 
powrotu dziecka lub ucznia do przedszkola lub szkoły, nauczyciele prowadzący 
odpowiednio zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 
indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie dziecka lub ucznia w 
zakresie możliwości uczestniczenia dziecka lub ucznia w życiu 
przedszkolnym lub szkolnym. 

2. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka lub ucznia oraz 
wnioski nauczycieli z obserwacji, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z 
rodzicami dziecka lub ucznia albo z pełnoletnim uczniem, podejmuje działania 
umożliwiające kontakt dziecka lub ucznia objętego indywidualnym 
przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem z dziećmi lub 
uczniami odpowiednio w oddziale przedszkolnym lub szkolnym 

3. W przypadku dzieci i uczniów objętych indywidualnym przygotowaniem 
przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie 
utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, dyrektor, w ramach działań, o 
których mowa w ust. 2, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka lub 
ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym.  

NAUCZANIE INDYWIDUALNE 



3 Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku lub uczniowi udział w zajęciach 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach 
przedszkolnych lub szkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania 
przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych. 
4. Dzieci i uczniowie objęci indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub 
indywidualnym nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa w ust. 3, w 
zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w 
formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin 
zajęć. 
§ 11. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na 
podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że 
stan zdrowia dziecka lub ucznia uległ czasowej poprawie i umożliwia mu 
uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, dyrektor zawiesza organizację 
odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego 
nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim. 
§ 12. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na 
podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że 
stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola lub 
szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego 
przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym 
poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący 
przedszkole lub szkołę. 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 
szkół i przedszkoli  
(Dz.U. poz. 649) 



§ 6. 1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale 
integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz 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. 

2. Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub przedszkole liczba dzieci 
niepełnosprawnych w oddziale przedszkola integracyjnego i oddziale 
integracyjnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczba uczniów 
niepełnosprawnych w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale 
integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być wyższa niż 
określona w ust. 1, jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału 
uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z 
uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. 

ORGANIZACJA PRACY 



1§ 17. 1. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności: (…) 
8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków 

przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę 
godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, 
zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych  
w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych 
nauczycieli. 

 
2. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności: (…) 

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków 
przydzielonych przez organ prowadzący szkołę, w tym liczbę 
godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, 
zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych  
w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych 
nauczycieli; 
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Art. 42. ust. 2 W ramach czasu pracy, o którym mowa  
w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel 
obowiązany jest realizować:(…) 

      2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań 
statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i 
wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania 
uczniów; 

 

Art. 42 ust. 2d W ramach zajęć i czynności, o których 
mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć 
świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. Zm.) 



§ 9. 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, 
wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut. 

2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany 
do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w 
przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, 
języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć 
rewalidacyjnych powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut. 

 

§10.3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych 
trwa 60 minut. 

 

4. 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. 
 

ORGANIZACJA PRACY 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 3 kwietnia 2019r.  

w sprawie ramowych planów nauczania  
dla publicznych szkół 

(Dz.U. poz. 639) 
 
 



Przepisy nie wskazują minimalnej liczby godzin zajęć rewalidacyjnych 
dla dzieci przedszkolu.  

§ 2. 1. Ramowy plan nauczania określa: (…) 

2) minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla 
uczniów niepełnosprawnych; 

(dop. dla ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej - 2 godz. 
tygodniowo; dla uczniów szkół/klas specjalnych – 10 lub 12 godzin 
tygodniowo na klasę, w zależności od typu szkoły) 
 

2. Zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych nie prowadzi 
się w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych. 
 

3. Ramowy plan nauczania obejmuje również: (…) 

6) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
realizowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 
pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe. 
 

Zajęcia rewalidacyjne nie są zajęciami z pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej! 

 

 

Ramowe plany nauczania 



§ 5.1 Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz uczniów 
szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich można 
przedłużyć okres nauki: 
 w szkole podstawowej:  

• o jeden rok – na I etapie edukacyjnym (I-III) 
• o dwa lata – na II etapie edukacyjnym (IV-VIII) 

 w szkole ponadpodstawowej: 
• o jeden rok 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje rada pedagogiczna 
po uzyskaniu opinii zespołu, zgody rodziców 

3. Decyzję podejmuje się nie później niż: 
1) w przypadku szkoły podstawowej: 

a) I etap edukacyjny – nie później niż do końca roku szkolnego w  
kl. III, 

b) II etap edukacyjny – nie później niż do końca roku szkolnego w kl. 
VIII; 

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

Ramowe plany nauczania 



 
USTAWA z dnia 7 września 1991 r  

O SYSTEMIE OŚWIATY 
(tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1481)  

 
Rozdział 3a 

Ocenianie, klasyfikowanie  
i promowanie uczniów  

w szkołach publicznych 
 
 
 



 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 do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w 
przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 44zb. (dop. w rozporządzeniu) 

 Art. 44d. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji 
niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na 
stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, 
niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie 
danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym 
etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 44zb 

UoSO 



 W szkole lub oddziale integracyjnym śródroczną i roczną, a w 
szkole policealnej – semestralną, ocenę klasyfikacyjną z zajęć 
edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane 
zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela 
zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia 
integracyjnego 

 W szkole lub oddziale ogólnodostępnym śródroczną i roczną 
ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, a w 
przypadku gdy w szkole lub oddziale jest dodatkowo 
zatrudniony nauczyciel w celu współorganizowania 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, po 
zasięgnięciu opinii tego nauczyciela. 

UoSO 



 W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z 
uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym, 

 
 Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z 

obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, śródroczne, roczne i końcowe 
oceny klasyfikacyjne zachowania dla: 
1) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, 

2) ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 
ze względu na niepełnosprawności sprzężone, uczęszczającego do szkoły, o 
której mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. e (przysposabiająca do pracy)  
– są ocenami opisowymi. 

 O promowaniu ucznia/o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada 
pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym. 

 

UoSO 



Do ustawy o systemie oświaty wprowadzono ponadto przepisy dotyczące: 

ogólnych warunków przeprowadzania egzaminów zewnętrznych 

 (dodany rozdział 3b) 

 Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 

 Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może 
być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku 
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie 
zaopiniowany przez dyrektora szkoły. 

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. 

 

UoSO 



 Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub 
absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu 
maturalnego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może 
przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach 
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego 
orzeczenia. 

 Uczeń, słuchacz albo absolwent posiadający opinię poradni psychologiczno-
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się, 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. 

 Dostosowanie formy egzaminu, o którym mowa w ust. 1, (dop. orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność) 
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. 

 

UoSO 



Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i 
egzaminu maturalnego polega odpowiednio na: 
 zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, 

niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

 zapewnieniu miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych; 

 wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych; 

 odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie 
egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego; 

 ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań, uwzględniających potrzeby 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, słuchacza, absolwenta; 

 zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu nauczyciela 
wspomagającego ucznia lub absolwenta w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty 
odpowiednio z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania 
społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to 
niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub absolwentem lub 
pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych. 

UoSO 



 Rada pedagogiczna, spośród możliwych sposobów dostosowania 
warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i 
egzaminu maturalnego, wymienionych w komunikacie,  (CKE) 
wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków lub formy 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 
dla ucznia 

 Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel 
informuje na piśmie rodziców ucznia o wskazanych sposobach 
dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty i egzaminu maturalnego do jego potrzeb 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. 

 Rodzice ucznia, słuchacz składają oświadczenie o korzystaniu 
albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania, w 
terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji 

UoSO 





Rozporządzenie MEN z dnia 26 lutego 2019 r. 
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. poz. 373) 

 
 
 



 Wymagania edukacyjne 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; 

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, 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; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania 
fizycznego – na podstawie tej opinii. 

Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów 



 Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może 
być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III 
szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły 
podstawowej. 

 Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole 
zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
prowadzących zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody 
rodziców albo pełnoletniego ucznia lub na wniosek rodziców albo 
pełnoletniego ucznia opinia może być wydana także uczniowi szkoły 
ponadpodstawowej. 

 Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. 
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 
przekazuje wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady 
pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, i informuje o tym rodziców albo 
pełnoletniego ucznia. 

Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów 



 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych 
ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na 
podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez 
ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w 
tej opinii. 

 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania 
fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie 
opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w 
ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole 
policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji 
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się 
„zwolniony” albo „zwolniona”. 

Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów 



 Dyrektor szkoły zwalnia 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 do końca danego 
etapu edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego 
ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- 
pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika 
potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego. 

 W przypadku ucznia 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. 

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

Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów 



 Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u 
którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, 
należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego 
zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 
lub opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej. 
 

Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 1 sierpnia 2017 r.  

w sprawie szczegółowych kwalifikacji 
wymaganych od nauczycieli  

(Dz.U. z 2017, poz. 1575 z późn. zm.) 

 
 
 



§ 22. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty 
pedagogicznego w przedszkolach, szkołach i placówkach, o których 
mowa w § 3, § 4 i § 15–17, posiada osoba, która ukończyła: 

1) studia wyższe w zakresie terapii pedagogicznej, na poziomie 
wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie 
szkoły lub placówki, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub 

2) studia wyższe, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i studia pierwszego 
stopnia, studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie 
terapii pedagogicznej, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne. 

§ 23. 1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, 
uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w 
przedszkolach, szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i § 4, 
posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 15 ust. 3.  

 

 

Kwalifikacje 



§ 15 ust. 3 Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 
wychowawcy w szkołach i placówkach, o których mowa w ust. 2, posiada 
również osoba, która: 

1) ukończyła studia wyższe 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.  

 

Kwalifikacje 



 
 

ORW 
dla kogo? 

 
 
 
 



• Zgodnie z § 50. 1. rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej  z 11 sierpnia 2017 roku w sprawie publicznych 
placówek oświatowo – wychowawczych, mow, mos, sosw, sow, 
orw (…) (Dz.U. 2017 poz. 1606), ORW umożliwia dzieciom i 
młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
głębokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
realizację obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.  

• Wychowankami ORW są:  

1) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu głębokim posiadające orzeczenie o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;  

2) dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 
których jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-
ność intelektualna, posiadające orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego.  



• § 51 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia stanowi, iż w przypadku 
wychowanków z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z 
których jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-
ność intelektualna, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy 
(ORW) ma obowiązek zapewnić im m.in. realizację 
podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

• Mając więc na uwadze, iż w ORW nie tworzy się szkół, 
ośrodek nie ma również uprawnień do wydawania 
świadectw szkolnych. Świadectwo szkolne dla 
konkretnego ucznia może wydać jedynie szkoła, do której 
uczeń został przyjęty, a dyrektor wydał decyzję na 
spełnianie przez niego odpowiednio obowiązku szkolnego 
lub obowiązku nauki poza szkołą. Zatem dziecko musi 
być najpierw uczniem konkretnej szkoły, by stać się 
wychowankiem ORW realizującym podstawę programową  
w ramach obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 

 



O prawie oświatowym… 
 
 
 
 



 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) 

 

 

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) 

 

 

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)  

 

19 czerwca 2019 r. zostało ogłoszone: 
 

8 sierpnia 2019 r. zostało ogłoszone: 
 

15 listopada 2019 r. zostało ogłoszone: 
 



Warto mieć w swojej biblioteczce… 



Warto mieć w swojej biblioteczce… 



Warto zaglądać… 

https://www.ore.edu.pl/category/ksztalcenie-i-
wychowanie/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-
edukacyjnymi/ 

 
 
 

 https://www.ore.edu.pl/2015/03/edukacja-wlaczajaca/ 
 

 https://www.ore.edu.pl/2015/03/wczesne-
wspomaganie-rozwoju-dziecka-wwrd/ 
 

 https://www.ore.edu.pl/2015/03/pomoc-
psychologiczno-pedagogiczna/ 
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