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4.  Wyniki i wnioski z monitorowania procesów zachodzących w szkole. 

 4.2. Ocena organizacji i efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/19 na 
podstawie wyników monitorowania, kontroli i ewaluacji 

4.2.1 Informacje ogólne i statystyczne 
Zmiana przepisów od 1 września 2017 roku o pomocy psychologiczno-pedagogicznej sprawiła, że organizacja 
pomocy pp w szkole uległa przemodelowaniu i aktualnie opiera się na diagnozie funkcjonalnej. 
Celem wdrażanej od roku szk. 2017/18 zmiany w udzielaniu pomocy pp było przejście od dotychczasowego 
modelu medycznego opartego na rozpoznaniu medycznym i np. przyporządkowaniu do określonej grupy, czy 
rodzaju niepełnosprawności na podstawie rozpoznania lekarskiego i/lub diagnozy psychologicznej i na tej pod-
stawie wnioskowania o potrzebach dziecka - na rzecz modelu społecznego, opartego na analizie funkcjonowa-
nia dziecka i wynikających z tego potrzeb w zakresie zarówno wsparcia dziecka, jak dostosowania środowiska 
zewnętrznego (dostosowanie warunków nauczania – likwidacja barier architektonicznych, dostosowane miej-
sce pracy, odpowiednie pomoce dydaktyczne, metody pracy dydaktycznej i wychowawczej itp.). 
Ten model diagnozy oparty jest o analizę nie tylko danych o indywidualnych cechach dziecka, ale również barie-
rach i zasobach w jego środowisku, z uwzględnieniem informacji z różnych źródeł (np. lekarz, szkoła, opieka 
społeczna).  
Tym samym do szkoły wprowadzono diagnozę funkcjonalną, która holistycznie połączyła model ilościowy 
z modelem jakościowym, ponieważ dokładne rozpoznanie środowiska ucznia oraz sposobu, w jaki dziecko 
funkcjonuje w grupie, połączone z indywidualnym rozpoznaniem, z czym dokładnie dziecko ma problem, 
pozwalało nauczycielom na precyzyjne ustalenie potrzeb, a w dalszej części przedyskutowanie w grupie na-
uczycieli i specjalistów sposobów ich zaspokajania. Umożliwiało zidentyfikowanie barier i podjęcie konstruk-
tywnej dyskusji nad ich usuwaniem.  
Wejście w środowisko dziecka, kontakt z nauczycielem, otworzyło nowe pespektywy i ogromne możliwości 
wspólnego ustalania zarówno przyczyn wszelkich niepowodzeń, jak i wspólnego dyskutowania dostępnych 
sposobów ich niwelowania w konkretnej klasie/grupie, z tym konkretnym nauczycielem i dla konkretnego 
dziecka. 
W przedszkolu i szkole organizowano i udzielano pomocy pp uczniom, rodzicom i nauczycielom. 
Polegała ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycz-
nych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologicz-
no – pedagogicznej udzielanej uczniom.  
Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu i szkole były bezpłatne, 
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji był dobrowolny. 
Zajęcia rewalidacyjne nie były realizowane na wniosek rodziców lub za zgodą rodziców. Były one konsekwen-
cją przedstawienia przez rodziców w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dziecka (orze-
czenie jest decyzją administracyjną, której wydanie regulują oprócz przepisów oświatowych także przepisy 
kodeksu postępowania administracyjnego). To były obowiązkowe zajęcia dla ucznia niepełnosprawnego. Rodzi-
ce byli poinformowani o konsekwencji braku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych przez ich dziecko.  
Korzystanie z pomocy pp objęte było ochroną danych osobowych (wrażliwych). 
Każdy uczeń przedszkola i szkoły miał prawo być objęty działaniami pedagogicznymi i psychologicznymi, mają-
cymi na celu rozpoznanie jego możliwości psychofizycznych, w tym szczególnych uzdolnień, indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz zaspokojenia tych potrzeb. 
Stosowana w przedszkolu/szkole pomoc pp polegała na: 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 
2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 
3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole; 
4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz w śro-

dowisku społecznym; 
5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 
6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 
7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych odpowiednio o 
charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie 
oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 
9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo - 

profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 
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10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 
zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 
12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji 

programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwia-
jące sprostanie tym wymaganiom 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 
15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w formie zorganizowanej świadczona była dla 274 uczniów (co stanowi 
35,4% wszystkich) – w tym 61 uczniów w oddziałach przedszkolnych, 76 uczniów w klasach I – III, 92 uczniów  
w klasach IV  - VI oraz  45 uczniów w klasach VII – VIII i III gimnazjum. Potrzeba zorganizowania pomocy psycho-
logiczno - pedagogicznej wynikała w szczególności z: 

 11 - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim (+3 w oddziale „0”) 

 17 - z orzeczeniami sprzężonymi (+1 w oddziale „0”) 

 8 -  z Zespołem Aspergera,  

 25 -  z autyzmem,  (+1 w grupie „0”), 4 słabowidzący,  

 2 słabosłyszący,  

 2 z niepełnosprawnością ruchową,  

 5 z niedostosowaniem społecznym,  

 zagrożenia niedostosowaniem społecznym -– dot. 15 uczniów (mających przyznanych kuratora sądo-
wego),  

 zaburzeń zachowania i emocji – dot. 31 uczniów, 

 szczególnych uzdolnień – dot. 16 uczniów, 

 specyficznych trudności w uczeniu się – dot. 17  

 choroby przewlekłej – dot. 10 uczniów (uczniom przydzielono nauczanie indywidualne ze względu na 
depresję),  

 sytuacji kryzysowych lub traumatycznych  – dot. 10 uczniów (2 uczniów, których rodzice są w trakcie 
rozwodu z orzekaniem o winie);  

 niepowodzeń edukacyjnych – dot. 35 uczniów, 

 zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,   sposobem spędzania 
czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi – dot. 26 uczniów (rodziny niewydolne wychowawczo), 

 trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, 
obcokrajowcy i dzieci romskie – dot. 4 uczniów. 

O udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wnioskowali: 
1) rodzice ucznia/prawni opiekunowie – w stosunku do 252 uczniów; 
2) dyrektor szkoły – w stosunku do 1 ucznia; 
3) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści – w stosunku do 12 

uczniów; 
Pomoc pp w przedszkolu i szkole była udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane 
działania nauczycieli i specjalistów, a także w określonej formie. 
Pomoc pp organizował dyrektor przedszkola i szkoły.  
Wicedyrektorzy kontrolowali obieg dokumentacji związanej z pomocą pp, w tym obieg dokumentacji związanej 
z orzecznictwem poradni psychologiczno – pedagogicznych i specjalistycznych, a także kontrolowali realizację 
wydanych przez nie zaleceń dla dzieci przedszkola i uczniów szkoły podstawowej oraz dokonał dwukrotnie 
w ciągu roku szkolnego oceny realizacji zadań z zakresu udzielanej pomocy pp. 
Bezpośredni nadzór nad organizacją i świadczeniem pomocy pp sprawowali pedagodzy szkolni, którzy pełnili 
funkcję głównych koordynatorów w zakresie organizacji wszelkich sformalizowanych form pomocy wszystkich 
uczniów objętych pomocą pp.  
Wychowawcy oddziału klasowego i przedszkolnego funkcję koordynatora w zakresie organizacji pomocy pp 
w swoim oddziale klasowym i w porozumieniu z pedagogiem szkolnym planowali i koordynowali udzielanie 
uczniowi pomocy pp. 
Wychowawcy oddziału klasowego i przedszkolnego informowali innych nauczycieli, specjalistów o potrzebie 
objęcia ucznia pomocą pp w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, oraz we współpracy z nauczycielami, specjali-
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stami, planowali i koordynowali pomoc pp w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, (wychowawców grup 
wychowawczych) i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 
W 40 przypadkach, gdy uczeń był objęty wcześniej pomocą pp wychowawcy klasy planując udzielanie uczniowi 
pomocy pp, uwzględniali wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji prowadzonej 
zgodnie z przepisami. 
Wychowawcy oraz nauczyciele i specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy pp, współpracowali z rodzi-
cami ucznia lub pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – z innymi osobami. 
W 50 przypadkach stwierdzenia przez wychowawców, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą pp w określo-
nych formach, wspólnie z pedagogiem szkolnym ustalali propozycję formy udzielania tej pomocy, okres ich 
udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy miały być realizowane. Przy ustalaniu form udzie-
lania uczniowi pomocy pp uwzględniali wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom 
pomocy pp. Następnie przedkładali opracowaną propozycję dyrektorowi do zatwierdzenia. 
Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy pp, dyrektor ustalał biorąc pod uwagę ogólną 
liczbę godzin zaplanowanych na realizację zajęć z zakresu pomocy pp (6 - 12 godz. nauczania indywidualnego, 
po 2 godziny zajęć rewalidacyjnych dla ucznia tygodniowo, po 1 godzinie dla ucznia tygodniowo zajęć terapeu-
tycznych, 22 godziny zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 2 godziny zajęć dla ucznia, który powrócił z zagrani-
cy). 
Pomocy pp udzielali uczniom: 

1) wszyscy nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem na zajęciach - 105; 
2) wychowawcy - 42; 
3) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy pp, w szczególności –  

a) pedagog – 2, 
b) psycholog szkolny – 2, 
c) logopeda – 2, 
d) oligofrenopedagog, 
e) doradcy zawodowi – 3. 

4) pracownicy szkoły poprzez zintegrowane oddziaływanie na ucznia. 
Pomoc pp w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej pracy z uczniem polegała w szczególności 
na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb; 
2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 
3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 
4) dostosowaniu warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia. 

Pomoc pp świadczona była również w określonych formach zorganizowanych w ramach godzin przeznaczonych 
na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły.  
Pomoc pp była organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzie-

ży. 
W przedszkolu i szkole podstawą udzielania pomocy pp była diagnoza, która zawierała informacje w zakresach: 

1) społecznym (przedstawienie środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka); 
2) medycznym (ogólny rozwój fizyczny dziecka, stan jego zdrowia); 
3) psychologicznym (ocena poziomu rozwoju funkcji intelektualnych, stanu psychicznego, procesów emo-

cjonalno - motywacyjnych, ocena osobowości dziecka); 
4) pedagogicznym (ocena poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych, charakterystyka trudności 

w uczeniu się). 
Przedszkole i szkoła przeprowadzała wnikliwe rozpoznanie sytuacji, w jakiej znajdował się dany uczeń, m.in. 
poprzez: 

1) wywiad – rozmowy z wychowawcą, nauczycielami, rodzicami, wiedza na temat szczegółów dotyczą-
cych rozwoju dziecka i okoliczności mogących na ten rozwój wpływać (choroby, urazy, traumatyczne 
przeżycia); 

2) analizę środowiska rodzinnego – stan rodziny, miejsce dziecka w rodzinie, atmosfera, poziom stymu-
lacji emocjonalnej i poznawczej, sytuacja materialna rodziny – czy dziecko ma warunki do nauki i wy-
poczynku, czy jest właściwie odżywione; 



4 

 

3) obserwację dziecka w grupie – jego postawę wobec rówieśników, relacje koleżeńskie, zachowania 
społeczne, aktywność, nastrój itp.; 

4) obserwację funkcjonowania dziecka w kontakcie indywidualnym – przejawiane emocje, zachowanie, 
stopień rozumienia poleceń i informacji słownych, zasób słów, zainteresowanie, samoocena itp.; 

5) zapoznanie się z wytworami dziecka – analiza zeszytów, różnorodnych prac pisemnych, plastycznych, 
umiejętność pisania lub odwzorowywania liter, znaków graficznych, figur. Kształt pisma, precyzję ru-
chów ręki, siłę nacisku, mieszczenie się w liniaturze, rozplanowanie strony. Rodzaj popełnianych błę-
dów, estetykę zeszytów, bogactwo lub ubóstwo szczegółów, tematykę, itp.; 

6) próby diagnostyczne – przeprowadzenie sprawdzianów i testów pedagogicznych, celem ustalenia ak-
tualnego etapu rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych. Sprawdziany i testy, oprócz informacji 
specjalistycznych, dostarczały również wiedzy o tym, jak uczeń radzi sobie w sytuacji zadaniowej, o po-
ziomie jego lęku, dojrzałości emocjonalnej. Oprócz takiego rozpoznania nauczyciele i specjaliści zapo-
znawali się z opinią psychologiczną, lekarską  (jeżeli taka istniała), co dawało pełen obraz funkcjono-
wania dziecka i podstawę do zaplanowania indywidualnego programu terapeutycznego (w przypadku 
dziecka posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej). 

Do zadań nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów w przedszkolu i szkole należało w szczególności: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-

nych uczniów – w stosunku do 48 uczniów; 
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowo-

dzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola i szkoły – w stosunku do 60 uczniów; 

3) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  
w celu podnoszenia efektywności uczenia się – w stosunku do 60 uczniów; 

4) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym – w stosunku do 32 uczniów. 
 

Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w przedszkolu prowadzili w szczególności obserwację pedago-
giczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwen-
cji, a w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakoń-
czoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 
Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w szkole prowadzili w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 
a) trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I – III szkoły podstawowej deficytów 

kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności 
w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień;  
2) w klasach VII, VIII i oddziałach gimnazjalnych – wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia 

i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami. 
W 32 przypadkach stwierdzono, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Nauczyciele, wychowawcy lub specja-
liści niezwłocznie udzielali uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informowali o tym dyrekto-
ra. 
W Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi Rada Pedagogiczna wnioskowała o dostosowanie 
warunków: 

 egzaminu ósmoklasisty dla 6 uczniów z orzeczeniami pp, 12 uczniów z opiniami pp i 2 uczniów bez opi-
nii i orzeczenia. W przypadku uczniów bez opinii poradni wniosek o dostosowanie były złożone ze 
względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i bardzo wolnym tempem pracy. 

 egzaminu gimnazjalnego dla 9 uczniów z opiniami pp i 2 uczniów bez opinii i orzeczenia. W przypadku 
uczniów bez opinii poradni wniosek o dostosowanie były złożone ze względu na zagrożenie niedosto-
sowaniem społecznym i stany lękowe. 

Wnioski: 
1. Udzielono wsparcia wszystkim uczniom z opiniami i orzeczeniami zgodnie z zaleceniami oraz 8 uczniom, 

którzy nie posiadali stosownego dokumentu, jednak rada pedagogiczna zakwalifikowała ich do pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Zastosowano następujące formy wspomagania: 

 dostosowano wymagania edukacyjne wynikające z programu nauczania do indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych i edukacyjnych uczniów, 

 zorganizowano zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, terapeutyczne, nauczanie indywi-
dualne, zajęcia rewalidacyjne, 
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 dostosowano warunki egzaminu OKE do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów. 
2. Rodzice 1 ucznia z opinią poradni nie wyrazili zgody na udział dziecka w zajęciach terapeutycznych  
3. Szkoła realizowała zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznych zawarte w opiniach i orzeczeniach 

o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanych przez poradnie. 
4. Przeprowadzone przez szkołę rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów 

pozwalało zorganizować pomoc pp także tym uczniom, których rodzice nie wykazywali zainteresowania 
pogłębioną diagnozą problemów dziecka w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

5. 29 uczniów zwolniono z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości 
uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza. 

Zalecenia. 
1. Należy wdrożyć opracowane zasady współpracy członków zespołu ds. IPET tak, aby zwiększyć efektywność 

obiegu informacji. 
2. Należy wdrożyć opracowane jednolite zasad współpracy z rodzicami, a zagadnienie współpracy uczynić jednym 

z przedmiotów ewaluacji w przyszłym roku szkolnym. 
3. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych musi być poprzedzone konsultacją z pedagogiem szkolnym. 
4. Zorganizować doskonalenie nauczycieli w zakresie metod i form pracy z uczniem z chorobą afektywną 

dwubiegunową, w tym dostosowywania wymagań edukacyjnych do jego potrzeb i możliwości. 
5. Wskazane jest doskonalenie nauczycieli w zakresie zaawansowanych technik komunikacyjnych w celu zastoso-

wania ich we współpracy z rodzicami. 
4.2.2. Ocena organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2018/2019 

Pomoc pp udzielana była w celu poprawy funkcjonowania uczniów. Tym samym, żeby ocenić, czy taka poprawa 
nastąpiła, konieczne było dokonanie oceny efektów podjętych działań, które wyrażają się poprzez osiągnięcia 
ucznia, przyrost jego wiedzy, umiejętności, zniwelowanie trudności itp.  
Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy pp uczniowi w różnych for-
mach oceniali efektywność udzielonej pomocy i formułowali wnioski dotyczące dalszych działań mających na 
celu poprawę funkcjonowania ucznia. 
Na posiedzeniach zespołów omówiono szczegółowo zapisy dotyczące pomocy pp. Określono procedury postę-
powania nauczycieli w przypadkach organizacji pomocy pp uczniom, którzy posiadali orzeczenia lub opinie pp 
oraz uczniom, którzy powyższych dokumentów nie posiadali, ale ze względu na ich indywidualne potrzeby za-
chodziła konieczność, poza pomocą w pracy bieżącej, zorganizowania strukturalnych form pomocy. 
Dla uczniów posiadających orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształce-
nia specjalnego, zespół na podstawie orzeczenia opracowywał Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeu-
tyczny (IPET) na okres wskazany w orzeczeniu, tj: 

 do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczynał od początku roku szkolnego naukę w 
szkole, 

 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program (IPET). 
Zespoły opracowywały IPET po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 
uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego we współpracy z poradnią 
psychologiczno - pedagogiczną, w tym specjalistyczną.  
Zespoły, dwa razy w roku szkolnym, dokonywały okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjono-
wania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy pp udzielanej uczniowi oraz w miarę potrzeb, doko-
nał modyfikacji programu (dokonał oceny efektywności programu w zakresie dostosowań). 
Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (IPET) zawierały: 

1) Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 
o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;  

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 
z tym, że w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 
b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym, 
3) formy i metody pracy z uczniem; 
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4) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy pomocy były realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły 
zgodnie z przepisami;  

5) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradnią psychologiczno – 
pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (zajęcia 
specjalistyczne); 

6) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu 
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań, tj.: 

 realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 
W ramach zajęć rewalidacyjnych w IPET uwzględniono: 

1) naukę orientacji przestrzennej do poruszania się; 
2) naukę innych alternatywnych metod komunikacji - w przypadku ucznia z autyzmem, w tym zespołem 

Aspergera. 
Pracę danego Zespołu Wspierającego koordynował wychowawca oddziału. Zespół przy ustalaniu form i czasu 
trwania pomocy uczniowi współpracował z rodzicami ucznia i w razie potrzeb z poradnią psychologiczno - pe-
dagogiczną. 
Rodzice uczniów uczestniczyli w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz do-
konywaniu oceny efektywności pomocy pp. Wychowawca klasy - koordynator zawiadamiał pisemnie rodziców 
o terminie każdego spotkania zespołu i o możliwości uczestniczenia w nim. 
Spotkania Zespołu Wspierającego odbywały się w miarę potrzeb, raz w okresie. 
Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy pp ustalał pedagog szkolny w porozumieniu 
z dyrektorem, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogły być przeznaczone na 
realizację tych form. 
O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy pp oraz wymiarze godzin, w których poszczególne 
formy miały być realizowane niezwłocznie zawiadamiało się rodzica skutecznie, w formie pisemnej. Wycho-
wawca klasy wpisywał powyższą informację w dzienniku. 
 
Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany IPET mieli obowiązek znać jego treść oraz 
stosować się do zawartych w nim zaleceń.  
Nauczyciele m.in. mieli obowiązek prowadzenia notatek z zapisem postępu w rozwoju ucznia, w oparciu 
o które miała być dokonywana ocena efektywności działań. 
Główną rolę w realizacji organizacji pomocy ww. uczniom przypisano wychowawcom klas.   
Do ich obowiązków należało: 

1) przeanalizowanie dostarczonych przez rodziców orzeczeń z poradni psychologiczno – pedagogicznej; 
2) przeanalizowanie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej i wstępne zdefiniowanie trudności / 

zdolności uczniów; 
3) przyjmowanie uwag i opinii nauczycieli pracujących z daną klasą o specjalnych potrzebach edukacyj-

nych uczniów; 
4) zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku; wychowawca poznawał ucznia i jego sytuację 

poprzez rozmowy z nim i jego rodzicami, obserwacje zachowań ucznia i jego relacji z innymi, analizę 
zauważonych postępów w rozwoju dziecka związanych z edukacją i rozwojem społecznym; 

5) określenie specjalnych potrzeb ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzą-
cych zajęcia w klasie; 

6) poinformowanie pisemnie rodziców o zalecanych formach pomocy dziecku,  
7) monitorowanie organizacji pomocy i obecności ucznia na zajęciach,  
8) informowanie rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy pp i postępach ucznia, 
9) angażowanie rodziców w działania pomocowe swoim dzieciom; 
10) prowadzenie dokumentacji rejestrującej podejmowane działania w zakresie organizacji pomocy pp 

uczniom swojej klasy, 
11) stałe kontaktowanie się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowa-

dzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych oraz dokonania ewaluacji; 
12) udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, je-

go rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych. 
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W przedszkolu pomoc pp dla dzieci była udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane 
działania nauczycieli i specjalistów w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
3) zajęć specjalistycznych:  

 korekcyjno – kompensacyjnych,  

 logopedycznych, 

 rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – 
w przypadku dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, - dot. 33 uczniów, 

 innych zajęć o charakterze terapeutycznym (wczesnego wspomagania) – dot. 1 dziecka, 
4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (nowa 

forma pomocy) – dot. 1 dziecka; 
5) porad i konsultacji – dot. 109 dzieci. 

W szkole pomoc pp dla uczniów była udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane 
działania nauczycieli i specjalistów w formie: 

1) klas integracyjnych – oddziały w każdym poziomie – łącznie 13; 
2) zajęć rozwijających uzdolnienia – dot. 16 uczniów; 
3) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych – dot. 102 uczniów; 
4) zajęć specjalistycznych: 

a) gimnastyka korekcyjna – dot. 38 uczniów, 
b) logopedycznych – dot. 99  uczniów,  
c) rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – 

w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – dot. 33 uczniów, 
d) treningu uwagi słuchowej za pomocą metody Tomatisa – dot.10 uczniów, 
e) innych zajęć o charakterze terapeutycznym – dot. 28 uczniów, 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu (w przypadku uczniów klas VII i oddziałów 
gimnazjalnych), które uzupełniały działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego – dot. 48 
uczniów; 

6) porad i konsultacji – dot. 109 uczniów; 
7) warsztatów – dot. 410 uczniów. 
8) nauczania indywidualnego – dot. 13 uczniów. 

 
        4.4.3. Rodzaje zajęć prowadzonych w szkole w ramach ppp  

I. Zajęcia rozwijające uzdolnienia zorganizowano dla 4 uczniów klasy III gimnazjum szczególnie uzdolnionych: 
2 uczniów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz 10 uczniów z przedmiotów artystycznych.  
Celem nadrzędnym tych zajęć był wszechstronny rozwój każdego ucznia, rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwi-
janie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę 
możliwości każdego z nich oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 
Organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia: 

 
Adresaci 

16 uczniów szczególnie uzdolnionych - posiadający wysoki iloraz inteligencji, zdol-
ności twórcze i szczególną motywację. 
Posiadanie szczególnych uzdolnień u tych uczniów związane jest z asynchronią 
rozwojową; polega ona na nierównomiernym rozwoju.  

 
Wykonane zadania 
 

Rozwijano zainteresowania i talenty uczniów.  
Wyposażano ich w większy zakres wiedzy, umożliwiano im uzyskania wiedzy 
o wyższym poziomie trudności, zgodnie z poziomem ich rozwoju intelektualnego, 
poziomem uzdolnień. 

Podstawa udzielania 
pomocy pp 

Na wniosek nauczyciela przedmiotu w przypadku każdego ucznia. 
 

Prowadzący Zajęcia prowadziły:  
p. Elżbieta Gaca (fizyka)  
p. Teresa Gębicka (chemia, matematyka) 
p. Maria Łuczak (plastyka) 

Czas trwania jednostki 
zajęć 
 

45 minut 
Zajęcia na uczelniach wyższych – ilość godzin ustalona przez prowadzących 
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Liczba uczestników 16 uczniów 

Okres udzielania pomocy 
pp 

Zgodnie z decyzją dyrektora – przez rok szkolny. 

Wnioski: 

 dostosowano narzędzia i sposoby oceniania do potencjału uczniów, 

 kształtowano u uczniów pozytywny stosunek do nauki, 

 rozwijano u uczniów ciekawość w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy, 

 stymulowano rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów, 

 rozwijano efektywne sposoby samodzielnego przyswajania wiedzy i umiejętności, dokonywania samo-
oceny, planowania własnego rozwoju, 

 budowano klimat bezpieczeństwa, w którym uczniowie mogli zaprezentować swoje mocne strony, 

 kształtowano postawy twórcze, 

 promowano osiągnięcia uczniów, 

 zorganizowano wzmożenie oddziaływań specjalistycznych w formie dodatkowych zajęć pozalekcyj-
nych. 

Zalecenia: 
Należy stosować zróżnicowane formy w zakresie organizacji działań i ich realizacji – także podczas lekcji wynika-

jących z planu nauczania, np.: 

 uczenie się wzajemne w parach, grupach, 

 uczeń w roli eksperta – samodzielne prowadzenie przez uczniów zajęć, prezentowanie zainteresowań, 
pomoc koleżeńska, 

 metoda odwróconej lekcji – uczniowie w odpowiednim dla siebie czasie i tempie pracy samodzielnie 
(nauczyciel udziela wskazówek w zależności od potrzeb uczniów) przygotowują informacje, materiały 
w formie: mini-wykładów, prezentacji, filmów itp. na zajęcia oraz prezentują je, a nauczyciel przygo-
towuje ćwiczenia praktyczne, dzięki którym wiedza uczestników jest weryfikowana, porządkowana i 
uzupełniana, a umiejętności rozwijane lub utrwalane, 

 uczenie się w „otwartych przestrzeniach edukacyjnych” – poza murami szkoły, 

 konstruowanie nowej wiedzy na bazie doświadczeń, eksperymentów oraz poszukiwanie jej praktycz-
nych zastosowań, 

 realizacja indywidualnych lub grupowych projektów edukacyjnych. 
II. Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się zorganizowano dla 12 uczniów w celu podniesienia 

u nich efektywności uczenia się. Umiejętność uczenia się jest jedną z podstawowych kompetencji kluczowych. 
Rolą nauczyciela było kreowanie sytuacji edukacyjnych, które umożliwiły uczniom przyjecie nowych informacji 
zgodnie z ich możliwościami rozwojowymi i zasobem posiadanej wiedzy oraz motywowanie i inspirowanie 
uczniów, by rozwijali swój potencjał. 
W ramach zajęć uczestnicy powinni poznali także techniki i metody aktywizujące, sposoby ich zastosowania 
w praktyce oraz doświadczyli i przekonali się, które z nich są najskuteczniejsze w kontekście ich indywidualnych 
predyspozycji, stylu uczenia się i profilu inteligencji konkretnego ucznia. 
Proponowane na zajęciach ćwiczenia pozwalały uczniom poznać i oswoić się z techniką, dzięki której mogli 
stworzyć swój własny system zapamiętywania oraz rozwijać swoją pamięć. Stosowane ćwiczenia rozwijały dwa 
typy pamięci, zarówno pamięć bezpośrednią, jak i operacyjną, stanowiące ważny komponent w uczeniu się.  
Organizacja zajęć rozwijających umiejętności uczenia się: 

 
Adresaci 

Uczniowie niepotrafiący samodzielnie i efektywnie się uczyć: 
• wykazujących braki w wiedzy, osiągający wyniki w nauce nieadekwatne do swo-
ich możliwości i wkładanego wysiłku. 

Wykonane zadania 
 

Wyposażenie każdego ucznia w umiejętność uczenia się. Umożliwienie uczniom 
podjęcia odpowiedzialności za własny proces uczenia się i wypracowanie własnych 
strategii uczenia się i przyswajania zdobywanej wiedzy i umiejętności.  
Poprawa efektywności uczenia się dzieci/młodzieży poprzez nauczenie ich, w jaki 
sposób należy się uczyć, kształtowanie umiejętności samodzielnej pracy przy jed-
noczesnym wdrażaniu właściwych metod uczenia się i organizacji pracy. Kształto-
wanie prawidłowych nawyków uczenia się. 
Wdrożenie efektywnych technik uczenia się. 

Podstawa udzielania 
pomocy pp 

Na wniosek wychowawców. 
 

  Dorota Cichosz - pedagog szkolny, 
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Prowadzący  Klara Królewiak – psycholog szkolny, 

 Natalia Gradowska – Fidyk – pedagog szkolny, 
Judyta Czerkiewicz – psycholog szkolny 

Czas trwania jednostki 
zajęć 

45 minut 
 

Liczba uczestników 28 uczniów 

Okres udzielania pomocy 
pp 

Zgodnie z decyzją dyrektora – przez rok szk. 
 

Wnioski: 

 uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w nauce, zaczęli efektywnie się uczyć, 

 zaczęli odnosić edukacyjne sukcesy, 

 podnieśli poziom swoich kompetencji, 

 nauczyli się, jak radzić sobie z nadmiarem informacji - jak je gromadzić, porządkować i oceniać, jak od-
rzucać zbędne dane, jak oddzielać fakty od opinii, 

 nauczyli się w sposób twórczy rozwiązywać problemy, 

 pracowali metodami aktywnymi, 

 z biernego odbiorcy wiedzy stali się czynnymi jej poszukiwaczami, co wyzwoliło u nich zaradność i sa-
modzielność, 

 nauczyli się aktywnie i samodzielnie myśleć, 

 nauczyli się poszukiwać definicje i dowiedzieli się, że mają prawo do błędu, 

 zostały stworzone dla uczniów sytuacje sprzyjające przeżywaniu i doświadczaniu życia, 

 nabyli świadomość swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, dążeń, preferowanych sposobów 
uczenia się; 

 nabrali samodzielności w planowaniu, organizowaniu, podejmowaniu działań zmierzających do zwięk-
szenia skuteczności własnego uczenia się; 

 nabrali odpowiedzialność za własny rozwój; 

 wykazali aktywność intelektualną, w tym procesy poznawcze: klasyfikowanie, analizowanie, uogólnia-
nie, abstrahowanie, pamięć, uwaga; 

 dokonywali analizy informacji i ich selekcji oraz wyboru w zależności od celu, 

 rozwiązywali problemy, nabrali gotowości do uczenia się na błędach, ponoszenia porażek, dostrzegania 
postępu; 

 wykorzystywali informację zwrotną do samooceny i ustalania dalszej drogi działania. 
 
 

Zalecenia: 
1. Należy pozyskać określone informacje o uczniu. Pozyskane przez nauczyciela informacje o stylu poznawczym, 

profilu inteligencji ucznia i wynikające z nich wskazania dotyczące uczenia się przyczynią się do tego, że proces 
ten będzie przebiegał efektywniej i sprawi uczestnikom większą radość. 

2. Wiedzę o indywidualnych predyspozycjach dzieci i młodzieży prowadzący zajęcia powinien uzyskać w ramach 
obserwacji pedagogicznej podczas różnych sytuacji szkolnych dokonywanej osobiście i przez innych nauczycieli, 
wychowawców i specjalistów. 

3. Wyniki obserwacji powinny być uzupełnione przez analizę dokumentów i wytworów ucznia.  
III. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze zostały zorganizowane dla 52 uczniów mających trudności w nauce, 

w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogól-
nego dla danego etapu edukacyjnego.  
Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych z przedmiotów: język polski, język 
angielski, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia. 
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze miały cna celu uzupełnianie i wyrównywanie zaległości w wiadomościach 
ogólnych i z konkretnych przedmiotów, które powstały na skutek słabszych możliwości intelektualnych albo 
dłuższej nieobecności ucznia w szkole.  
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze były prowadzone przez nauczycieli przedmiotu i nauczycieli edukacji wcze-
snoszkolnej, oni też decydowali o doborze uczniów do grupy i czasie trwania zajęć. 
W trakcie tych zajęć uczeń miał zagwarantowane wyrównanie braków w zakresie dydaktyki.  
Opieką dydaktyczno-wyrównawczą w naszej szkole, objęte były dzieci, u których występowały  trudności 
w nauce czytania, pisania, liczenia oraz w rozwoju emocjonalnym.  
Diagnoza funkcjonalna tych dzieci obejmowała następujące czynniki:  
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 sprawność percepcyjno-motoryczną, 

 ogólny poziom sprawności umysłowej, 

 możliwości emocjonalno-motywacyjne.  
 Nauczyciele  na zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych w grupach: 

 indywidualizowali środki i metody pracy, 

 usprawniali zaburzone funkcje, 

 powtarzali i utrwalali materiał podstawy programowej, 

 stwarzali atmosferę bezpieczeństwa i tolerancji. 
Stosowali metody: zabawy twórcze, relaksacje przy muzyce, bajkowy relaks, twórczą wizualizację, techniki od-
dechowe, relaksacyjne techniki plastyczne, zabawy integracyjne, malowanie rękami, muzykoterapię. 
Stosowali środki dydaktyczne: puzzle, klocki z obrazkami, obrazki do kolorowania, układanki, piramidki, domi-
no, gry dydaktyczne, przybory plastyczne, koraliki do przewlekania, instrumenty perkusyjne. 
Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych: 

 
Adresaci 

Uczniowie przejawiający trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego 
etapu edukacyjnego klas I-VII i gimnazjalnych 

Wykonane zadania 
 

Pomoc uczniom w nabywaniu wiedzy i umiejętności określonych  
w podstawie programowej kształcenia ogólnego. 

Podstawa udzielania 
pomocy pp 

Na wniosek nauczycieli przedmiotu, ucznia lub rodziców. 
 

Prowadzący Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 
prowadzonych zajęć.  

Czas trwania jednost-
ki zajęć 

45 minut 

Liczba uczestników 8 grup od 4 do 8 osób w zależności od grupy 

Okres udzielania 
pomocy pp 
 

Zgodnie z decyzją dyrektora – przez rok szk. 
Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych trwa do czasu zlikwidowania 
opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy pro-
gramowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo 
wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy pp. 

Wnioski: 

 uczniowie, dzięki uczestnictwu w zajęciach stali się bardziej pewne siebie i odzyskali wiarę we własne możliwo-
ści, 

 zdobyli potrzebną wiedzę teoretyczną, uzupełnili braki z przedmiotów, poprawili oceny, 

 wykształcono u uczniów potrzebne umiejętności, cechy czy zdolności, takie jak: spostrzegawczość, koncentra-
cja, uwaga, sprawności manualne, koordynacja wzrokowo – ruchowa, myślenia logicznego i twórczego działa-
nia, 

 wdrożono uczniów do systematycznej pracy, 

 zajęcia prowadzone przez nauczycieli nieodpłatnie.  
Zalecenia: 

1. Umożliwiać uczniom uzupełnianie braków i nadrobienie zaległości w wiedzy. 
2. W ramach zajęć uczestnicy powinni oprócz poznania technik i metod aktywizujących, poznać sposoby ich 

zastosowania w praktyce oraz doświadczyć i przekonać się, które z nich są najskuteczniejsze w kontekście ich 

indywidualnych predyspozycji, stylu uczenia się i profilu inteligencji konkretnego ucznia. 

IV. Gimnastyka korekcyjna (zajęcia specjalistyczne) zorganizowane były dla 38 uczniów (z klas edukacji wcze-
snoszkolnej i IV-VI) z odchyleniami rozwojowymi fizycznymi.  
Miały na celu korygowanie nieprawidłowości związanymi z: wadami postawy, płaskostopiem, nadwagą, niepeł-
nosprawnościami. 
Korekcji i usprawniania dokonywano za pomocą ćwiczeń specjalnie dobranych do indywidualnych potrzeb 
ucznia. 
W tym celu stosowano następujące zasady: 

1) zasadę indywidualizacji środków i metod - dla każdego dziecka dobierano odpowiedni zakres ćwiczeń; 
w toku zajęć kontrolowano przebieg i wyniki pracy dziecka; 

2) zasadę stopniowania trudności - przechodzili od ćwiczeń prostych do bardziej złożonych, bez stoso-
wania czasowych reguł (rygorów) ćwiczenia danej umiejętności; 
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3) zasadę korekcji zaburzeń - zaczynano pracę od ćwiczenia funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej 
opanowanych umiejętności, przy czym nie skupiano się na ćwiczeniu tylko jednej funkcji, uważając by 
nie doszło do przetrenowania i zniechęcenia; stosowano przerwy na odpoczynek; 

4) zasadę systematyczności - udział większości uczniów w zajęciach był systematyczny i skorelowany 
z dodatkowymi zajęciami rehabilitacyjnymi.  

Adresaci Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi fizycznymi 

Wykonane zadania 
 

Ćwiczenia usprawniające i niezbędne do korygowania określonych wad fizycz-
nych. 
Oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające, a równocześnie akty-
wizujące dziecko do działania.  

Podstawa udzielania 
pomocy pp 

Na wniosek nauczyciela, rodziców dziecka. 
 

Prowadzący  p. Damian Tymejczak 
Czas trwania jednostki 
zajęć 

45 minut 
 

Liczba uczestników Po 5 osób w grupie. 

Okres udzielania pomo-
cy pp 

Zgodnie z decyzją dyrektora – przez rok szkolny 
 

Wnioski: 

 uczniowie, dzięki uczestnictwu w zajęciach poprawili swoją sprawność fizyczną, wykonywali ćwiczenia 
niezbędne do korygowania schorzeń natury fizycznej, funkcjonowanie w sferze emocjonalnej i spo-
łecznej, stali się bardziej pewne siebie i odzyskali wiarę we własne możliwości, 

 na nowo zbudowali swój wizerunek. 
Zalecenia: 
Kontynuować zajęcia dla dzieci wymagających ćwiczeń korygujących. 

V. Zajęcia logopedyczne (zajęcia specjalistyczne) zorganizowane były dla 4 uczniów z deficytami kompetencji 
i zaburzeniami sprawności językowych.  
Terapia logopedyczna uwzględniała całą osobowość każdego dziecka z zaburzeniami mowy. Proces terapii lo-
gopedycznej obejmował całokształt zasad organizacyjnych, treści, metod oraz form. 
W trakcie zajęć logopeda posługiwał się różnorodnymi metodami, zasadami i formami pracy z dziećmi. Były one 
dostosowane do potrzeb i możliwości każdego dziecka oraz warunków jego życia. Na zajęciach stosowane były 
różne zabawy, dużą atrakcją była praca z komputerem oraz zajęcia z muzykoterapii. 
W ciągu trwania zajęć logopedycznych wyróżniono etapy pracy terapeutycznej: 
 

 etap wstępny (psychoterapeutyczny) – polegał na stosowaniu ćwiczeń pobudzających i korekcyjnych 
zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych. Były to zabawy i gry na materiale konkretnym 
i słownym,  

 etap właściwej reedukacji – polegał na operowaniu materiałem dydaktycznym, literowym i wyrazo-
wym, usprawniającym umiejętności czytania i pisania. 

Organizacja zajęć logopedycznych: 

Adresaci Uczniowie z  z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.  
Wykonane zadania 
 

Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania narządów mowy, na wniosek specjalistów 
po badaniach przesiewowych. 

Podstawa udzielania 
pomocy pp 

Na wniosek poradni. 
 

Prowadzący Specjalista posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć – 
logopeda 

Czas trwania jednostki 
zajęć 
 

45 minut 
(W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć  
w czasie krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego 
tygodniowego czasu tych zajęć.) 

Liczba uczestników 4 uczniów. 

Okres udzielania pomocy 
pp 

Zgodnie z decyzją dyrektora – przez rok szk, 
 

Wnioski: 

 uregulowano u uczniów prawidłowy sposób oddychania, 
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 wdrożono dzieci do świadomego posługiwania się mową, 

 usprawniono narządy mowy, 

 nauczono dzieci umiejętnego posługiwanie się głosem, 

 umiejętnego różnicowania dźwięków mowy, 

 wzbogacono słownik, rozwinięto myślenie, 

 nauczono prawidłowego stosowanie melodii, rytmu, akcentu, barwy natężenia, 

 wyrobiono umiejętność wypowiadania się w mowie potocznej, 

 rozwinięto sprawność narządów mowy, artykulacji i fonacji, 

 rozwinięto słuch fonematyczny, 

 rozwinięto komunikację językową dzieci, 

 wzbogacono poprawność gramatyczną i stylistyczną wypowiedzi, 

 rozwinięto mowę ekspresyjną, 

 dbano o kulturę słowa potocznego, 

 nastąpiła korekcja wad wymowy.  
Zalecenia: 
Podczas zajęć należy wykazać dbałość o higienę pracy umysłowej i uwzględniać: 

 sposób uczenia się ucznia - przerwy powinny być dostosowane do jego możliwości, należy stosować re-
laksację jako sposób reagowania na przemęczenie, przeplatanie zadań ze względu na różny stopień za-
angażowania intelektualnego, 

 czynniki wewnętrzne, takie jak: motywacja, stan zdrowia, sprawność wzroku, słuchu. 
VI. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne (zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycz-

nym) zostały zorganizowane dla 57 uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym (w rela-
cjach rówieśniczych, jak i w kontaktach z osobami dorosłymi - agresja, nieśmiałość).  
Celem zajęć było zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci. Proces terapeutyczny polegał na kory-
gowaniu niewłaściwych i wzmacnianiu pożądanych zachowań. 
W trakcie zajęć zastosowano metody i techniki pracy z grupą, w tym: dyskusja, tematyczne rozmowy grupowe, 
zabawy integracyjne, zabawy edukacyjne, rysunki i inne prace plastyczne. 
Celem zajęć było kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie: 

 rozpoznawania i wyrażania uczuć, 

 wzmacniania poczucia własnej wartości, 

 komunikacji interpersonalnej, 

 ekspresji myśli i uczuć, 

 rozwiązywania konfliktów, 

 profilaktyki agresji. 
Zajęcia prowadzone były na terenie szkoły cyklicznie i wg potrzeb uczniów (1 raz w tygodniu – 1 godz.) przez 
psychologów i pedagogów szkolnych. 
Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne: 

Adresaci 57 uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne.  

Wykonane zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego. 

Podstawa udzielania 
pomocy pp 

Na wniosek wychowawcy, nauczycieli przedmiotów, rodziców, specjalisty prowadzącego 
zajęcia z uczniem,  kuratora sądowego. 

Prowadzący Psycholodzy, pedagodzy 

Czas trwania jednost-
ki zajęć 

45 minut lub w zależności od potrzeb 

Liczba uczestników Max 10 osób 

Okres udzielania 
pomocy pp 
 

Zgodnie z decyzją dyrektora – przez rok szk. 
Udział ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień 
w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyelimino-
wania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy pp. 

Wnioski: 
W/w zajęcia pozwoliły uczniom: 

 rozpoznawać swoje emocje i nimi zarządzać, 

 wyznaczać i osiągać pozytywne cele, 

 okazywać troskę i zainteresowanie innym, 
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 udzielać pomocy i prosić o pomoc, 

 budować i rozwijać pozytywne relacje z innymi, nawiązywać przyjaźnie, 

 konstruktywnie i z szacunkiem dla drugiej osoby rozwiązywać konflikty i problemy, 

 skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach, 

 budować pozytywny obraz siebie, 

 podejmować współpracę w grupie, 

 rozpoznawać i wyrażać uczucia, dzielić się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami, 

 akceptować poglądy, gusty i odmienność fizyczną innych, 

 dostrzegać potrzeby innych, 

 poszukiwać alternatywne sposoby komunikacji, 

 reagować z empatią i zrozumieniem na potrzeby innych, 

 realizować powierzone zadania dla osiągnięcia wspólnego celu, 

 podejmować próby rozwiązywania sytuacji trudnych, 

 odczuwać pozytywne uczucia w kontaktach z drugim człowiekiem. 
Zalecenia: 
Należy zastosować pomysły na podnoszenie samooceny ucznia i kształtowanie pozytywnego obrazu samego 
siebie, np.: 

 kreowanie sytuacji zorientowanych na: samodzielne działania wychowanka, pełnienie różnych ról 
w zespołach zadaniowych,  

 tworzenie uczniom warunków do prezentowania własnych zainteresowań, pasji, hobby w różnych 
formach: dzień talentów, wieczór literacki, galeria prac, prowadzenie zajęć edukacyjnych/warsztatu 
dla grupy, prezentacje: własnego projektu, zbiorów/kolekcji, wykonanych samodzielnie gier, redakcja 
gazetki szkolnej, artykułów na stronie internetowej szkoły, prowadzenie audycji itp., 

 stosowanie przez wszystkich nauczycieli wzmacniających i wspierających informacji zwrotnych, 

 wykorzystywanie w kontaktach z uczniami techniki ZPP – zauważ, porozmawiaj, pochwal. 
VII. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (zajęcia specjalistyczne) zorganizowane były dla 28 uczniów 

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu i szkole oraz 
z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola i szkoły.  
Zajęcia ukierunkowane były na korygowanie występujących u dzieci zaburzeń, zwłaszcza zachowania, nadpo-
budliwości i zahamowania niektórych zaburzeń emocjonalnych. Objęto nimi uczniów mających problemy szkol-
ne związane są z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem dydak-
tycznym oraz agresywnością.  
 
Celem zajęć było zmniejszenie poziomu zaburzeń zachowania u dzieci. Proces terapeutyczny polegał na kory-
gowaniu niewłaściwych i wzmacnianiu pożądanych zachowań. 
W trakcie zajęć zastosowano metody i techniki pracy z grupą: dyskusja, tematyczne rozmowy grupowe, zabawy 
integracyjne, zabawy edukacyjne, rysunki i inne prace plastyczne. 
Celem zajęć było kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie: 

 rozpoznawania i wyrażania uczuć, 

 wzmacniania poczucia własnej wartości, 

 komunikacji interpersonalnej, 

 ekspresji myśli i uczuć, 

 rozwiązywania konfliktów, 

 profilaktyki agresji. 
Organizacja innych zajęć o charakterze terapeutycznym: 

Adresaci Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mający problemy w funkcjono-
waniu w przedszkolu i szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przed-
szkola i szkoły.  

Wykonane zadania Eliminowanie zaburzeń funkcjonowania społecznego. 

Podstawa udzielania 
pomocy pp 

Na wniosek nauczycieli 
 

Prowadzący Psycholodzy szkolni 

Czas trwania jednost-
ki zajęć 
 

45 minut 
 

Liczba uczestników Maksimum - 10 osób. 
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Okres udzielania 
pomocy pp 

Zgodnie z decyzją dyrektora przez rok szk. 
 

Wnioski: 
W/w zajęcia pozwoliły uczniom: 

 rozpoznawać swoje emocje i nimi zarządzać, 

 wyznaczać i osiągać pozytywne cele, 

 budować i rozwijać pozytywne relacje z innymi, nawiązywać przyjaźnie, 

 skutecznie radzić sobie w trudnych sytuacjach, 

 budować pozytywny obraz siebie, dokonywać autoprezentacji i samooceny, 

 podejmować współpracę w grupie, 

 rozpoznawać i wyrażać uczucia, 

 poszukiwać alternatywne sposoby komunikacji, 

 reagować z empatią i zrozumieniem na potrzeby innych, 

 realizować powierzone zadania dla osiągnięcia wspólnego celu, 

 czerpać radość ze wspólnej zabawy bez względu na osiągnięty wynik, 

 podejmować próby rozwiązywania sytuacji trudnych, 

 odzwierciedlać swoje przeżycia i uczucia poprzez różne formy artystycznego wyrazu, 

 nabyć umiejętności autoprezentacji, 

 odczuwać pozytywne uczucia w kontaktach z drugim człowiekiem. 
Zalecenia: 
Wykorzystać w szkole programy profilaktyczne i zdrowia psychicznego, np.: „Przyjaciele Zippiego”, „Apteczka 
pierwszej pomocy emocjonalnej”, „Strażnicy Uśmiechu” – www.pozytywnaedukacja.pl, „EPSILON”, „Spójrz 
inaczej” –  www.ore.edu.pl/programy-profilaktyczne/bank-programowprofilaktycznych/programy-promocji-
zdrowia-psychicznego. 

VIII. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - były realizowane w ramach pomocy pp dla 
uczniów klasy VII i dla uczniów gimnazjum – umożliwiały uzyskanie, uzupełnienie wiedzy, umiejętności zawo-
dowych i uzupełniały one działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego. 
Organizacja zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej: 

Adresaci uczniowie indywidualni  

Wykonane zadania 
 

Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy pp. 
Współpraca nauczycieli w stałych działaniach z zakresu doradztwa edukacyjno - zawo-
dowego. 
Obowiązkowe określenie w IPET zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęć 
związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach pomocy 
pp. 
Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowa-
niem kształcenia i kariery zawodowej. 
Wspomaganie uczniów w wyborze dalszej drogi edukacyjnej lub zawodowej, przy wyko-
rzystaniu aktywnych metod pracy. 
Pomoc przy podejmowaniu decyzji o wyborze rodzaju edukacji, szkoły, zawodu, w formie 
porady indywidualnej polegającej na wskazaniu predyspozycji i sugerowaniu kierunków 
rozwoju. 
Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
i zawodowe oraz pomaganie w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej. 
Gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie informacji edukacyjnych  
i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 
Koordynowanie działalności informacyjno  - doradczej prowadzonej przez szkołę. 
Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne 
i zawodowe oraz pomaganie w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej: 

• prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowa-
niem kształcenia i kariery zawodowej, 

• koordynowanie działalności informacyjno - doradczej prowadzonej przez szko-
łę/placówkę, 

• współpracowanie z innymi nauczycielami w stałych działaniach z zakresu doradztwa 
edukacyjno - zawodowego, 

http://www.pozytywnaedukacja.pl/
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• wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy pp. 

Podstawa udzielania 
pomocy pp 

Zajęcia organizowane zgodnie z podstawą programową, planem pracy wychowawczej 
i programem własnym doradców zawodowych, na wniosek ucznia i rodzica.   

Prowadzący Doradcy zawodowi  

Czas trwania jednost-
ki zajęć 

45 minut 

Liczba uczestników Zajęcia indywidualne – 48 uczniów 

Okres udzielania 
pomocy pp 

Zgodnie z podstawą programową i ramowym planem nauczania oraz programem 
własnym doradcy zawodowego – przez rok szk. 

Wnioski: 
1. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmował ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu 

prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia. W odniesieniu do uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, po rozpoznaniu indywidualnych potrzeb edukacyjno-rozwojowych oraz 
możliwości psychofizycznych realizowano zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu jako for-
my pomocy pp. 

2. Uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego trudniej jest ocenić własne możliwości zawodowe 
i pozycję na rynku pracy. Wsparciem w tym zakresie był doradca zawodowy. 

IX. Inne formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielone przez szkołę uczniom, rodzicom uczniów 
i nauczycielom to: 
1) porady i konsultacje dla uczniów – 365; 
2) porady i konsultacje dla rodziców – 369; 
3) warsztaty i szkolenia dla rodziców – prowadzili: pedagog, wychowawcy i specjaliści zgodnie z harmono-

gramem, umieszczonym na tablicy ogłoszeń dla rodziców i na stronie internetowej szkoły. Zrealizowane 
tematy, to: 

 Zaburzenia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Przeciwdziałania depresji, próbom samobój-
czym samobójstwom; 

 Zaburzenia w okresie dorastania; 
4) porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli – zgodnie z opracowanym i przedstawionym pla-

nem nadzoru pedagogicznego prowadzili: 
a) dyrektor – w ramach spotkań indywidualnych, omawiania obserwowanych lekcji i zajęć, zebrań rady 

pedagogicznej 
b) pedagog szkoły - w ramach spotkań indywidualnych (w godzinach pracy pedagoga szkolnego), w ra-

mach pracy zespołów przedmiotowych, problemowych, zadaniowych, omawiania lekcji otwartych, ze-
brań rady pedagogicznej, 

c) nauczyciele – w ramach spotkań indywidualnych, w ramach pracy zespołów przedmiotowych, proble-
mowych, zadaniowych, omawiania lekcji otwartych, zebrań rady pedagogicznej, 

d) wychowawcy – w ramach spotkań indywidualnych, w ramach pracy zespołów przedmiotowych, pro-
blemowych, zadaniowych, omawiania lekcji otwartych, zebrań rady pedagogicznej, 

e) specjaliści – w ramach spotkań indywidualnych, w ramach pracy zespołów przedmiotowych, proble-
mowych, zadaniowych, omawiania lekcji otwartych, zebrań rady pedagogicznej. 

W arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2018/19 przydzielono po 2 godziny tygodniowo zajęć rewalidacyjnych 

dla ucznia na zajęcia dla uczniów z orzeczeniami. Zajęcia prowadzone były przez 22 nauczycieli. 

W przeliczeniu rocznym liczba ta wynosiła 2182 godziny. 

Liczba godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzonych  przez nauczycieli wy-

niosła ogółem 4176 godzin, co w przeliczeniu na jednego nauczyciela wynosi 40,15 godziny rocznie, a w przeli-

czeniu tygodniowym 1,26 godziny.   

Wnioski: 
1. IPET zostały sporządzone prawidłowo – zostały opracowane z zachowaniem zasady zespołowości pracy 

wszystkich nauczycieli mających zajęcia z uczniami, opracowano je terminowo oraz dokonano wymaganej oce-
ny poziomu funkcjonowania dziecka. 

2. Przydzielono uczniom wszystkie zajęcia zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 
dokonywano wymaganej analizy efektywności udzielanego wsparcia i modyfikacji (w razie potrzeby – 2 razy) 
dotychczas udzielanej pomocy. Było to spowodowane przestrzeganiem określonych przepisami procedur opra-
cowania i aktualizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.  

3. Wszystkie zajęcia były prowadzone przez osoby posiadające kwalifikacje gwarantujące realizację zaleceń 
wynikających z orzeczeń. 
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4. Szkoła realizuje wszystkie zalecenia zawarte w orzeczeniach uczniów wydanych przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne. 

5. Uczniowie otrzymują konieczne wsparcie i kompleksową pomoc ze strony szkoły. 
6. Każdy uczeń pracuje według programu dostosowanego do jego możliwości edukacyjnych i potrzeb. 
7. Rodzice uczniów, po uzgodnieniu ze szkołą programów edukacyjnych, bardziej świadomie wspomagają swoje 

dzieci, lepiej rozumiejąc ich trudności. 
Zalecenia: 

1. Obserwacja pedagogiczna nauczycieli w trakcie bieżącej pracy z uczniami powinna być ukierunkowana 
w szkole na: 
a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej deficytów kompe-
tencji i zaburzeń sprawności językowej oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, 
a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

b) szczególnych uzdolnień,  
c) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.  

2. W oddziałach przedszkolnych na obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka 
dysharmonii rozwojowych i podjecie wczesnej interwencji, w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe 
roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

3. W kolejnym roku szkolnym należy więcej uwagi poświęcić na diagnozowanie talentów i zdolności uczniów 
i odpowiednio przeznaczać więcej czasu na rozwijanie zainteresowań. 

4. Liczba godzin z budżetu jest niewystarczająca dla zaspakajania wszystkich potrzeb uczniów wymagających 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Każdy uczeń ma dostęp do zajęć specjalistycznych. 
6. W przedszkolu: obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii 

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przy-
gotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do pod-
jęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

4.2.4. Baza szkoły i wyposażenie na potrzeby prawidłowej realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Szkoła posiada sale i gabinety specjalistyczne na potrzeby realizacji zajęć korekcyjno- kompensacyjnych, do 
prowadzenia terapii pedagogicznej i doradztwa. Są to: 

a) gabinety pedagogów i psychologów, 
b) gabinet do terapii pedagogicznej, 
c) gabinet  logopedyczny, 
d) sale do zajęć wyrównawczych i korekcyjnych, 
e) sala do gimnastyki korekcyjnej,  
f) gabinet do zajęć rewalidacji indywidualnej, 

Potrzeby szkoły w zakresie wyposażenia:  
a) dodatkowe środki dydaktyczne do zajęć specjalistycznych, 
b) podręczniki i pomoce specjalistyczne, poradniki,  
c) pomoce dydaktyczne do ćwiczeń koordynacji wzrokowo – ruchowej, 
d) utworzenie „pokoju wyciszenia się”, 
e) testy psychologiczne. 

Wnioski: 
1. Szkoła posiada dobre warunki do wykonywania zadań z zakresu specjalistycznej pomocy pp.  
2. Szkoła zatrudnia specjalistów do prowadzenia zajęć w zakresie pp.  

4.2.5.   Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach wydanych przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne. 
Zalecenia zawarte w orzeczeniach i opiniach wystawianych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne były 

analizowane i szkoła organizowała pomoc pp.  

Wyniki działań diagnostycznych przyczyniły się do szybkiego wdrożenia indywidualnych dostosowań, włączo-
nych w bieżącą pracę z uczącym się, co przełożyło się na: korektę dysfunkcji, pokonanie lub zmniejszenie wy-
stępujących trudności, rozwój i udoskonalenie umiejętności szkolnych, zmiany w zachowaniu uczniów, osią-
gnięcia w różnych obszarach. 
Indywidualne dostosowania dotyczyły różnych obszarów, takich jak: 

 organizacji przestrzeni – np.: miejsca, w którym uczeń działał, osoby z którą siedział, eliminacji otacza-
jących go źródeł bodźców itp.; 
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 organizacji pracy ucznia – np.: zmiany form aktywności, przerw na relaksację, uczenia się z wykorzysta-
niem różnych form organizacyjnych – w parach lub grupach; 

 tempa uczenia się i poziomu umiejętności – np.: stosowania zadań o rożnym stopniu trudności, 

 ustalania terminów i zakresu materiału umożliwiającego uczniowi realizację zadania, projektu lub zali-
czenie sprawdzianu – w tym ograniczania materiału, dzielenia go na części lub zachęcania ucznia do 
realizacji dodatkowych przedsięwzięć wynikających z jego zainteresowań itp.; 

 wyboru metod i środków dydaktycznych najskuteczniejszych dla danego uczącego się – związanych 
z wyszukiwaniem informacji, ich selekcją, zapamiętywaniem, przetwarzaniem, rozwijaniem konkret-
nych umiejętności, rozwiązywaniem problemów, nawiązywaniem relacji itd.; 

 stylu pracy uczącego się; 

 oceniania ucznia – w którym dominowała informacja zwrotna: co robi prawidłowo, nad czym powinien 
popracować i w jaki sposób; 

 uwzględnienia zaleceń wynikających ze stanu zdrowia ucznia; 

 ujednolicenia oddziaływań i uwzględnienia dostosowań opracowanych dla ucznia przez wszystkich 
uczących go nauczycieli (zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów); 

 rozwijania rozpoznanych zainteresowań, uzdolnień ucznia, ale także preferowanych przez niego umie-
jętności i postaw: planistycznych, organizacyjnych, realizacyjnych, twórczych, związanych ze sferą spo-
łeczną – np. zaangażowania w pełnienie różnych ról lub funkcji, podejmowania działań na rzecz innych; 

 budowania sukcesu ucznia w oparciu o jego predyspozycje, wskazywanie mu, w czym jest dobry; 

 uczenia się na błędach – świadomość błędów, które popełnił uczeń, było drogowskazem, co należy 
usprawnić, udoskonalić, nad czym popracować, a nie porażką. 

Wnioski: 
1. Podejmując działania dydaktyczno-wychowawcze, nauczyciele analizowali zawartość opinii i orzeczeń poradni 

pedagogiczno-psychologicznych, informacje uzyskane z pomiaru pedagogicznego, sprawdzianów, opinii nauczy-
cieli uczących w danej klasie oraz spostrzeżenia i sugestie rodziców.  

2. Nauczyciele dostosowywali formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów. 
Różnicując treści programowe (sprawdziany, prace domowe) i tempo pracy uczniów, stosowali różnorodne 
metody i formy pracy, czyniąc przy tym proces dydaktyczno-wychowawczy bardziej efektywnym. Wdrażali 
uczniów do pracy samokształceniowej (poprawa ocen, samopomoc koleżeńska, możliwość zdobycia dodatko-
wych ocen za zaangażowanie i chęć podejmowania dodatkowego wysiłku), umożliwiając tym samym rozwiązy-
wanie problemów dydaktycznych pod kierunkiem nauczyciela. 
 

3. Nauczyciele wzmacniali samoocenę ucznia pozytywnymi bodźcami – pochwały na forum klasy, szkoły, 
na zebraniach z rodzicami prezentowali wybitne osiągnięcia uczniów, ich zaangażowanie, umieszczając infor-
macje na stronie internetowej szkoły, eksponując puchary, dyplomy. 

4. Zachęcali rodziców do systematycznej pracy z dzieckiem zgodnie ze wskazówkami nauczycieli i specjalistów. 
5. Nauczyciele udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach realizowanych w szkole 

oceniali efektywność udzielonej pomocy i formułowali wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu 
poprawę funkcjonowania ucznia. W przypadku, gdy uczeń był już objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
wychowawca klasy, planując udzielanie mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniał wnioski doty-
czące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 
Zalecenia: 

1. Doskonalić metody pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. 
2. Należy wypracować metody zachęcające uczniów do systematycznego udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 
3. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poszukać lepszych sposobów komunikacji w relacjach 

nauczyciel – uczeń – rodzic. 
4. Poprawić współpracę z niektórymi rodzicami i zachęcić ich do większego zaangażowania i współdziałania 

z nauczycielami, w celu zwiększenia efektywności pomocy pp udzielanej ich dzieciom. 
 

4.2.6. Działania wspierające nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 
organizacja WDN.  
W roku szkolnym 2018/19 prowadzone były liczne działania mające wesprzeć nauczycieli w pracy z uczniami 
z dysfunkcjami.  
W planie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli ujęte zostały zagadnienia związane ze wspieraniem 

nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem o SPE.  

Tematyka spotkań zespołów nauczycieli: 
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 Unormowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zmianie prawa oświatowego;  

 Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych  
i edukacyjnych ucznia; 

 Interpretacja orzeczeń i opinii wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne; 

 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej;  

 Metody integracyjne w pracy z grupą.  
Nauczyciele uczestniczyli w następujących zewnętrznych formach doskonalenia w zakresie pracy z dziećmi 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych:  

a) studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki – 1 osoba, 
b) co miesięczne warsztaty w ramach grupy wsparcia pedagogów i psychologów – 4 nauczycieli, 
c) konferencje dotyczące m.in. profilaktyki uzależnień, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki , Trening Umiejętności Społecznych– 16 nauczy-
cieli. 

W związku z tak zaplanowaną tematyką WDN i potrzebą udzielania skutecznej pomocy dziecku i rodzinie 
współpracowano z instytucjami: 
1. Poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, w zakresie: 

 superwizji i szkoleń dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem i doświadczających w tej pra-
cy trudności, 

 pomocy w zrozumieniu i odniesieniu się do wymagań wynikających z podstawy programowej treści 
orzeczeń i opinii, 

 pomocy w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 

 warsztatów i grup wsparcia dla rodziców, 

 terapii dziecka i rodziny,  

 specjalistycznej diagnozy. 
2. Ze szkołami i placówkami specjalnymi (specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi 
ośrodkami socjoterapii, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi) w zakresie: 

 pomocy w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, 

 porad i konsultacji dotyczących pracy z dzieckiem niepełnosprawnym lub zagrożonym czy niedostoso-
wanym społecznie, 

 udziału w lekcjach otwartych. 
3. Z organem prowadzącym szkołę w zakresie finansowania: 

 dodatkowych zajęć dla uczniów, 

 szkoleń dla nauczycieli, 

 dodatkowego zatrudnienia specjalistów, 

 zakupu pomocy dydaktycznych. 
4. Z instytucjami resortu polityki społecznej (centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, świetli-
cami socjoterapeutycznymi) w zakresie: 

 pomocy specjalistycznej dla rodziców (terapia, pomoc prawna), 

 pomocy materialnej dla rodziny, 

 uczęszczania dziecka na zajęcia do świetlicy socjoterapeutycznej, 

 zorganizowania wypoczynku dla dzieci z ubogich rodzin. 
5. Z instytucjami resortu sprawiedliwości (policją, prokuraturą, sądami) w zakresie: 

 działań interwencyjnych, 

 informacji o przepisach prawa, 

 pomocy kuratorów sądowych w pracy z rodzinami. 
Współpraca miała charakter zarówno zaplanowany, jak i doraźny.  Przeważnie inicjatorem wspólnych działań 

była w zdecydowanej większości szkoła.  

4.2.7.  Wyniki monitorowania i kontroli prowadzonych w ramach nadzoru pedagogicznego. 
Nadzór pedagogiczny w zakresie pomocy pp obejmował: 

1. Monitorowanie funkcjonalności systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej  
w szkole. 

2. Kontrolę przestrzegania zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez nauczycieli 
w bieżącej pracy. 

3. Kontrolę poprawności dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów obję-
tych pomocą psychologiczno – pedagogiczną. 
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4. Obserwację stosowania przez nauczycieli indywidualizacji nauczania na obowiązkowych i dodatkowych 
zajęciach edukacyjnych. 

Monitorowanie funkcjonalności systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej prowadzone było systema-
tycznie.  
W ramach tej czynności nadzoru pedagogicznego prowadzone były: 

a) obserwacje posiedzeń Zespołu Wspierającego, 
b) rozmowy indywidualne z wychowawcami klas, 
c) rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów objętych pomocą pp, 
d) analiza dokumentów: dziennika pedagoga, dziennika psychologa, okresowych sprawozdań z pracy po-

szczególnych nauczycieli. 
Wnioski: 

1. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opierała się w dużej mierze na dbałości o: 

 zbudowanie dobrej relacji z uczniem, nawiązanie kontaktu emocjonalnego, 

 dokładne poznanie jego możliwości psychospołecznych i edukacyjnych, 

 sprawdzenie w bezpośrednich kontaktach z uczniem i jego rodzicami umiejętności i kompetencji 
ucznia, 

 zauważanie i docenianie wszelkich postępów, 

 wczesne podjęcie działań pomocowych, 

 bardzo dokładne poznanie środowiska rodzinnego ucznia,  

 proponowaniu pomocy i wsparcia na podstawie wnikliwej diagnozy funkcjonowania dziecka (diagnoza 
funkcjonalna), 

 dbałości o indywidualizację pracy z uczniem polegającą na rozpoznawaniu i wykorzystaniu potencjału 
dziecka zarówno do pokonywania deficytów, jak i jego rozwoju; 

 decydowaniu o doborze metod, form pracy i środków dydaktycznych uwzględniających zasady ortody-
daktyki (m.in. zasadę gruntownej znajomości dziecka, dostosowania poczynań pedagogicznych do 
możliwości i potrzeb ucznia, aktywnego i świadomego udziału dziecka w procesie uczenia się), 

 stosowaniu motywującego systemu oceniania, 

 traktowaniu edukacji holistycznie – tzn. w ten sposób, że na efektywność procesu wychowania i kształ-
cenia ma wpływ wiele czynników, takich jak: klimat klasy i szkoły, styl pracy nauczyciela, warunki loka-
lowe itd., 

 zintegrowanego nauczania i wychowania, biorącego pod uwagę własne tempo rozwoju każdego dziec-
ka i obejmującego nie tylko sferę poznawczą, ale także emocjonalno-motywacyjną ucznia, 

 uwzględnieniu w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych treści nauczania i celów 
zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

 ustaleniu realnego i atrakcyjnego dla dziecka harmonogramu realizacji, np. dodatkowych zajęć, terapii, 
udziału w kółkach zainteresowań itd., 

2. Nauczyciele poprawnie postępowali na etapie przekazywania informacji do wychowawców klas o potrzebie 
objęcia uczniów pomocą pp. 

3. Przestrzegana była procedura postępowania przy organizacji pomocy pp i wspierania uczniów. 
4. Rodzice byli informowani o planowanych rodzajach zajęć z zakresu pomocy pp. 
5. Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej opracowano IPET. 
6. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z uczniami o specjalnych potrzebach eduka-

cyjnych zostali przygotowani przez Zespół Wspierający do pracy z nimi. 
7. Wewnętrzne uregulowania zasad organizacji pomocy pp były przydatne, jasne i bardzo pomocne nauczy-

cielom.  
4.2.8 Wnioski końcowe  

1. W wyniku prowadzonego nadzoru pedagogicznego stwierdzono, że w kształceniu uczniów 
z niepełnosprawnościami, zapewniono odpowiednie warunki by udzielane wsparcie zaspokajało potrzeby 
tych uczniów i realizowano przysługujące im uprawnienia.  

2. Uczniowie z niepełnosprawnościami odbywali zajęcia w klasach o mniejszej liczebności, zajęcia dodatkowe 
były właściwie zorganizowane. Szkoła nie do końca zapewniła właściwą infrastrukturę, umożliwiającą 
udzielenie adekwatnej i wystarczającej pomocy. 

3. Rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów prowadzone było poprzez systematyczne zbie-
ranie informacji, obserwację, rozpoznanie warunków, przebiegu i wyników uczenia się.  
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4. Szkoła podejmowała bardzo wiele działań systemowych wspierających uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną i wieloraką, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach i opiniach wydanych uczniom 
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

5. Prawidłowo realizowane były zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej, szkoła starała się zaspoko-
ić potrzeby uczniów w zakresie udzielania im pomocy zgodnie z zaleceniami poradni. 

6. Wymagania edukacyjne w większości dostosowywane były do potrzeb i możliwości psychofizycznych 
uczniów. Stosowana była indywidualizacja procesu nauczania.  

7. Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania wychowawcy klas przygotowali ofertę edukacyjną lub edu-
kacyjno – terapeutyczną dla każdego ucznia. Dyrektor szkoły w ramach godzin, którymi dysponował w roku 
szkolnym przydzielił odpowiednio liczbę godzin realizowanych w ramach pomocy pp. 

8. Rodzice uczniów nie zawsze byli zapraszani do współpracy przy tworzeniu i ewaluacji ww. programów. 
Zdarzało się także, że rezygnowali z całości lub części zaplanowanego wsparcia, w sytuacji, gdy zapropono-
wany harmonogram zajęć prowadził do nadmiernego obciążenia dzieci.  

9. Czynnikami utrudniającymi realizację edukacji włączającej była czasami niechęć rodziców wobec dodatko-
wych zajęć i terapii dla dzieci.  

10. Szkoła we właściwy sposób realizowała zadania wynikające z zapisów prawa oświatowego dotyczące 
wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzona była praca zarówno z uczniami 
mającymi trudności w uczeniu się, jak również z uczniami zdolnymi. Prowadzone były zajęcia z doradztwa 
zawodowego. Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmował ogół działań podejmowanych 
przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia.  

11. W szkole prowadzone były zajęcia wyrównawcze w zakresie podstawowych wiadomości z języka polskiego, 
matematyki i innych przedmiotów. 

12. Nauczyciele prowadzili w ramach wolontariatu indywidualną pracę z uczniami przejawiającymi trudności 
z samodzielnym opanowaniem bieżącego materiału z powodu okresowej absencji szkolnej lub niskimi moż-
liwościami intelektualnymi. 

13. Uczniowie otrzymali wsparcie w zakresie, jak należy się uczyć (jakimi metodami i sposobami) oraz radzenia 
sobie ze stresem i frustracją. 

14. Uczniowie z zaburzeniami mowy uczestniczyli w zajęciach logopedycznych. Zajęcia prowadził nauczyciel 
posiadający kwalifikacje logopedy. 

15. W szkole zatrudnieni są pedagodzy i psychologowie oraz doradcy zawodowi, którzy ściśle współpracowali 
z nauczycielami i rodzicami. 

16. Nauczyciele wspierali rodziców udzielając rad i wskazówek do pracy z dziećmi w domu. Wskazywali odpo-
wiednie pomoce, dostarczali fachowej literatury. 

 
Rekomendacje i zalecenia do pracy w zakresie organizacji i świadczenia pomocy pp w roku szkolnym 
2019/2020 oraz sposób realizacji wniosków: 
1. Doprecyzować w WSO zapisy dotyczący dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w poszczególnych edukacjach przedmiotowych. Zobowiązuję 
nauczycieli do opracowania w terminie do 15 września 2019 roku załącznika do wymagań edukacyjnych zawie-
rającego indywidualne programy nauczanej edukacji. Taki program musi spełniać dwie funkcje: edukacyjną 
i terapeutyczną.  
W zakresie funkcji edukacyjnej program musi uwzględniać podstawę programową, zaś treści kształcenia, wa-
runki realizacji podstawy mają być dostosowane do możliwości poszczególnych uczniów.  
W celu zapewnienia terapeutycznej funkcji tego programu należy zaplanować i wykazać w opracowaniu zestaw 
działań wzmacniających rozwój ucznia w zakresie zaburzonych funkcji oraz zestaw działań wzmacniających.  
2. Poszerzyć skład Zespołu Wspierającego o specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu opra-
cowania skuteczniejszych IPET. Niska efektywność pracy z uczniem z orzeczeniami wynikała z nieprawidłowego 
rozpoznania możliwości i ograniczeń ucznia, nieprawidłowo określonych celów, nietrafnie zaprojektowanych 
procedur osiągania celów, braku  „przenikania” części terapeutycznej programu do części edukacyjnej, braku 
współpracy nauczycieli i specjalistów na poziomie formułowania i realizacji programu. 
3. Prowadzić trzypoziomową diagnozę potrzeb i możliwości uczniów wg schematu: poziom diagnostyczny – 
programowy – praktyczny. Na poziomie diagnostycznym (wstępnym) należy dokonywać analizy orze-
czeń/opinii/uwag nauczycieli. Rozpoznanie to ma na celu zdobycie możliwie kompletnej wiedzy o możliwo-
ściach psychofizycznych i indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych ucznia, a także ustalenie 
mocnych i słabych stron ucznia, w tym jego zainteresowań oraz poziomu wiedzy i umiejętności. Rozpoznaniu 
powinny podlegać: 
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a) warunki uczenia się, czyli czynniki wpływające na proces uczenia się, w tym czynniki wewnętrzne – 
motywacja do uczenia, kontrola emocjonalna, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zainteresowa-
nia, uwaga, pamięć, sprawność motoryczna, techniki szkole (czytanie, pisanie, liczenie), wiadomości 
i umiejętności oraz czynniki zewnętrzne (środowiskowe) – środowisko rodzinne, rówieśnicze, środo-
wisko szkolne, 

b) przebieg uczenia się, inaczej proces nabywania wiadomości i umiejętności szkolnych, czyli stopień 
zaangażowania procesów emocjonalno-motywacyjnych i poznawczych, 

 
c) wyniki procesu uczenia się – osiągnięcia szkolne, poziom wiadomości i umiejętności, zachowania spo-

łeczne, pożądane cechy osobowościowe (zainteresowania, aspiracje, postawy, wartości). 
Na poziomie programowym (planowania wsparcia) wskazywać działania wspierające, odpowiednio do zapo-
trzebowania ucznia oraz sposób adaptacji podstaw programowych poszczególnych edukacji do indywidualnych 
potrzeb i możliwości ucznia. Określać indywidualnie cele edukacyjne i terapeutyczne.   
Trzeci poziom – praktyczny – powinien dotyczyć bieżącej obserwacji zachowań i postępów ucznia w procesie 
kształcenia zarówno na obowiązkowych, jak i dodatkowych zajęciach.  
Ogniwo procesu edukacji, jakim jest kontrola osiągniętych przez uczniów kompetencji powinna stanowić ele-
ment diagnozy.    
4. Za konieczne uznaje się podejmowanie skuteczniejszych działań angażujących rodziców w proces pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej własnemu dziecku. Należy poprawić współpracę z niektórymi rodzicami i zachę-
cić ich do większego zaangażowania i współdziałania z nauczycielami, w celu zwiększenia efektywności pomocy 
pp udzielanej ich dzieciom. W ramach pomocy pp poszukać lepszych sposobów komunikacji w relacjach na-
uczyciel – uczeń – rodzic. Opracować w miesiącu wrześniu jednolite zasady współpracy z rodzicami, a zagad-
nienie współpracy uczynić jednym z przedmiotów ewaluacji w przyszłym roku szkolnym. 
5. Budować otwarte środowisko szkolne na włączanie edukacyjne uczniów ze specjalnymi potrzebami eduka-
cyjnymi tak, by zapewnić uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi możliwość spełniania zadań rozwo-
jowych, funkcjonowania w większej społeczności i poczucia przynależności do niej przy jednoczesnym zapew-
nieniu poczucia przynależności do społeczności szkolnej i zabezpieczeniu koniecznego dla nich wsparcia (tech-
nicznego, metodycznego, psychospołecznego, organizacyjnego) wynikającego z niepełnosprawności. 
6. Opracować w miesiącu wrześniu Szkolny Program Wspierania Uczniów, który będzie przede wszystkim po-
siadał wartość pomocy metodycznej w pracy nauczyciela. Uwzględnić w programie zapisy, by na potrzeby 
uczniów z opiniami i w szczególnych sytuacjach nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziale pod przewodnic-
twem wychowawcy klasowego i wsparciu specjalistów zatrudnionych w szkole opracowywali IPET. 
7. Należy przygotować ofertę zajęć pozalekcyjnych na kolejny rok szkolny, rozpoznać potrzeby i oczekiwania 
uczniów i rodziców. Wypracować metody zachęcające uczniów do systematycznego udziału w zajęciach poza-
lekcyjnych. 
8. Dokonać zakupu lub pozyskać w inny sposób zestaw testów do diagnozy uczniów. 
9. W pierwszym tygodniu września wychowawcy klas są obowiązani przeprowadzić diagnozy stylów uczenia się 
nowych uczniów. 
10. Indywidualizację nauczania traktować jako jedną z podstawowych zasad nauczania. 
11. W przyszłym roku szkolnym zaplanować doskonalenie nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniem 
o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Niezbędne jest zorganizowanie doskonalenia nauczyciel w zakresie 
metod i form pracy z uczniem z chorobą afektywną dwubiegunową, w tym dostosowywania wymagań eduka-
cyjnych do jego potrzeb i możliwości. Wskazane jest doskonalenie nauczycieli w zakresie zaawansowanych 
technik komunikacyjnych do zastosowania we współpracy z rodzicami. 
12. W programie wychowawczo – profilaktycznym, należy w przyszłym roku szkolnym uwzględnić realizację 
zewnętrznych programów profilaktycznych i zdrowia psychicznego. 
13. Należy zwiększyć efektywność zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu poprzez: 

a) opracowanie takich celów zajęć, by były dostosowane do potrzeb uczniów, 
b) tak zaplanowane zajęcia z uczniami, aby doskonaliły one umiejętności i kształtowały takie postawy, które 

są niezbędne w karierze zawodowej: 

 umiejętność pracy w grupie i w zespole, 

 odpowiedzialność, 

 pomysłowość, 

 systematyczność, 

 punktualność, 

 empatię, 

 organizację własnej pracy, 
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 przywództwo, 

 planowanie, 

 szybkość i dokładność, 

 komunikatywność. 
c) zajęcia warsztatowe, które będą służyć: 

 rozbudzeniu świadomości na temat konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawo-
dowej, 

 samopoznaniu i określeniu predyspozycji wyznaczających dalszą drogę rozwoju zawodowego i ka-
rierę zawodową, 

 doskonaleniu umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania, 

 kształtowaniu umiejętności redagowania dokumentów aplikacyjnych, takich jak CV, list motywa-
cyjny, 

 rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności autoprezentacji prowadzenia i rozmowy wstępnej lub 
kwalifikacyjnej z pracodawcami, 

  zapoznaniu z obowiązującym prawem pracy; 
d) zorganizowanie spotkań z: 

 absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy – promowanie dobrych wzorców, 

 przedstawicielami różnych zawodów, 

 przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców – praktyki zawodowe, poznanie oczekiwań pra-
codawców, charakterystyka lokalnego rynku zatrudnienia. 

e) wykorzystywanie przez wszystkich nauczycieli pracujących z uczniami wiedzy na temat rynku pracy. 
14. Obserwacja pedagogiczna nauczycieli w trakcie bieżącej pracy z uczniami powinna być ukierunkowana w 
szkole na: 

a) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

 trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej deficytów kom-
petencji i zaburzeń sprawności językowej oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w ucze-
niu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

 szczególnych uzdolnień, 
b) wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.  

 


