
PROCEDURA UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KRAKOWIE 

opracowana na podstawie: 

1) Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r., poz. 1591); 

2) Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U.  2017r., poz. 
1578); 

3) Rozporządzenie MEN z dn. 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach 
publicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1534); 

4) Rozporządzenie MEN z dn. 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2017r., poz. 
1646); 

5) Ustawy z dn. 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r., poz. 60) 

 

ROZDZIAŁ I 

ZASADY ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu 
wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa  
w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym. 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 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. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na 
wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 
rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej 
uczniom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści 

wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności pedagodzy, 
doradca zawodowy i inni zatrudnieni w szkole specjaliści w zależności od zdiagnozowanych potrzeb. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  
1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  
i młodzieży. 
Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły. 

 



8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:  
1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora szkoły; 
4) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 
5) pielęgniarki szkolnej; 
6) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 
7) asystenta edukacji romskiej; 
8) pomocy nauczyciela; 
9) asystenta nauczyciela  
10) pracownika socjalnego; 
11) asystenta rodziny; 
12) kuratora sądowego; 
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

FORMY UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie bieżącej pracy  oraz przez zintegrowane 
działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:  
1) klas terapeutycznych; 
2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 
6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 
8) porad i konsultacji; 
9) warsztatów. 

2. Przeznaczenie zajęć i liczebność uczniów na poszczególnych zajęciach: 
1) zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 8. 
2) zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się – organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności 

uczenia się. brak ograniczeń co do liczby uczestników.  
3) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności 

w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej. liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 8. 

4) zajęcia specjalistyczne: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami  
i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 5. 

5) zajęcia specjalistyczne: zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji  
i zaburzeniami sprawności językowych. liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

6) zajęcia specjalistyczne: zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, 
chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów. 

7) zajęcia specjalistyczne: inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów  
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz  
z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły. liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

8) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – uzupełniają działania szkoły w zakresie 
doradztwa zawodowego. 
 
Informacje dotyczące zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, porad i konsultacji oraz warsztatów opisane 
w pkt. 6, 7 i 8 niniejszego rozdziału. 

 
 
 



3. Czas trwania zajęć: 
Godzina ww. zajęć trwa 45 minut (dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w czasie dłuższym lub krótszym,  
z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebami ucznia). 

4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy i specjaliści posiadający kwalifikacje 
odpowiednie do rodzaju zajęć. Zajęcia te prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. 

5. Dokumentacja związana z prowadzeniem ww. zajęć: 
1) nauczyciele prowadzą dzienniki innych zajęć niż zajęcia wpisywane do dziennika lekcyjnego, jeżeli jest to 

uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  
i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć 
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów; 

2) do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, 
liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów. przeprowadzenie zajęć nauczyciel 
potwierdza podpisem; 

3) do dziennika innych zajęć, w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wpisuje się 
w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów oraz oddział, do którego uczęszczają uczniowie, adres 
poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają , indywidualny program pracy  
z uczniem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy, tygodniowy rozkład zajęć, daty i czas 
trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem 
oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza 
podpisem; 

6. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia: 
1) zindywidualizowana ścieżka kształcenia jest organizowana dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, 

ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą 
realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania 
organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych; 

2) zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 
a) wspólnie z oddziałem szkolnym 
b) indywidualnie z uczniem 

3) objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba 
objęcia ucznia pomocą w tej formie. do wniosku o wydanie tej opinii, dołącza się dokumentację określającą: 

a) trudności w funkcjonowaniu ucznia w szkole; 
b) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także 

wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości 
udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym; 

c) w przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących 
zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w szkole;  

d) wypełniony formularz osobowy dla poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 2dostępny na stronie 
internetowej oraz w placówce lub inny wymagany przez odpowiednią poradnię, w tym specjalistyczną; 

4) przed wydaniem ww. opinii, publiczna poradnia we współpracy ze szkołą oraz rodzicami ucznia albo 
pełnoletnim uczniem, przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej 
dotychczas przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5) uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole 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; 

6) na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii publicznej 
poradni, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, 
uwzględniając konieczność realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego; 

7) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania 
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole; 

8) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla: 
a) uczniów objętych kształceniem specjalnym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 

19 pkt 2 ustawy – prawo oświatowe; 
b) uczniów objętych indywidualnym nauczaniem zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 

ust. 20 ustawy – Prawo oświatowe; 
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń; 
8. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadza nauczyciele, wychowawcy  i specjaliści; 



9. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości 

udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

ROZDZIAŁ III 

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowania i uzdolnienia; 
2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności obserwację pedagogiczną (załącznik nr 1, 2 
i 3) w trakcie bieżącej pracy z uczniem, mającą na celu rozpoznanie u uczniów: 

1) trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań; 
2) szczególnych uzdolnień; 

3. Ponadto, nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności wspomaganie uczniów w wyborze 
kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami; 
4. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela lub specjalistę, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, niezwłocznie 
udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym wychowawcę klasy; 
5. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we 
współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 
zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem; 
6. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w formach ujętych w rozdziale II pkt 1, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich 
udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Przy ustalaniu wymiaru 
poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin 
ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
7. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, 
biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji szkoły odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć 
prowadzonych przez nauczycieli; 
8. Wychowawca klasy oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz – w zależności od potrzeb – z innymi 
podmiotami, o których mowa w rozdziale I pkt 8; 
9. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca i specjaliści udzielający 
uczniom pomocy wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy 
do możliwości psychofizycznych ucznia; 
10. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy w formach, o których mowa r. II pkt 1, oceniają efektywność 
udzielanej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia 
(Załącznik nr 1, 2, 4 lub 11); 
11. W przypadku gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, wychowawca planując 
udzielanie uczniowi pomocy, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia; 
12. W przypadku gdy z wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia, 
wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa 
funkcjonowania ucznia, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej 
poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu ucznia: 

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia zawiera informacje o: 

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych 
ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia; 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole lub szczególnych uzdolnieniach ucznia; 
3) działaniach podjętych przez nauczycieli i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, 

formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole, okresie ich udzielania oraz 
efektach podjętych działań i udzielanej pomocy; 

4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia; 



13. Zapisy rozdziału III pkt 4-12 stosuje się do także do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania  uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uwzględnia się również zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach; 

14. Nauczyciele, wychowawcy i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzą 
dokumentację zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dn. 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji: 

1) dla uczniów objętych indywidualnym nauczaniem, na podstawie orzeczenia poradni o potrzebie 
indywidualnego nauczania, szkoła prowadzi dziennik indywidualnego nauczania, przechowywany  
w sekretariacie szkoły; 
2) pedagog i doradca zawodowy prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy rozkład swoich zajęć, 
zajęcia i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach, w tym informacje o kontaktach z osobami  
i instytucjami, z którymi współdziała przy wykonywaniu swoich zadań, oraz imiona i nazwiska uczniów objętych 
różnymi formami pomocy, w szczególności pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 
3) wychowawca oddziału gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego ucznia objętego pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, zanonimizowaną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych 
w szczególności przez pedagoga, doradcę zawodowego , lekarza lub innego specjalistę, arkusze dostosowania 
form, metod i wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia wraz  
z wymaganiami edukacyjnymi z każdego przedmiotu (załącznik nr 5 i 6), arkusze pomocy psychologiczno-
pedagogicznej (załącznik nr 4), arkusze obserwacji ucznia (załącznik nr 1), arkusze wstępnej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia (załącznik nr 2), indeks specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów (załącznik nr 7),  
a także indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne (załącznik nr 8),  wielospecjalistyczne oceny 
funkcjonowania ucznia (załącznik nr 9)wraz z podsumowaniami wofu (załącznik nr 10), oceną efektywności 
udzielanej pomocy (załącznik nr 11), modyfikacjami ipetu (załącznik nr 12) innymi dokumentami związanymi  
z organizacją kształcenia specjalnego (patrz rozdział IV) oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

15. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wychowawca klasy informuje rodziców ucznia 
albo pełnoletniego ucznia oraz sporządza notatkę służbową dokumentującą ten fakt (załącznik nr 13 i 14); 

16. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, 
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły informuje pisemnie rodziców albo 
pełnoletniego ucznia (załącznik nr 15); 

17. Nauczyciel i specjalista pracujący z uczniem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną jest zobligowany do 
ewaluowania podejmowanych przez siebie działań i wdrażania modyfikacji udzielanej pomocy na podstawie 
wyciągniętych wniosków (załącznik nr 1, 2, 4 lub 11); 

 
 

ROZDZIAŁ IV 
ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA POSIADAJĄCEGO ORZECZENIE  

O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 
 

1. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 
1) niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, 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; 

2) niedostosowani społecznie; 
3) zagrożeni niedostosowaniem społecznym,  

- wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; 
2. Szkoła zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów; 
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe; 
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; 

3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (załącznik nr 8) określa: 
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 

7 września 1991r. o systemie oświaty (dz. u. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.2), do indywidualnych potrzeb 



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

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na 
poprawę funkcjonowania ucznia, w tym - w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia  
z otoczeniem z użyciem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego 
uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym w przypadku: 
a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, 
b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym, 
c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym; 

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

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz 
rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także zajęcia 
związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji przez szkołę zadań wymienionych 
w pkt 5; 

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

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających  
z wielospecjalistycznych ocen – wybrane zajęcia edukacyjne są realizowane indywidualnie z uczniem lub  
w grupie liczącej do 5 osób; 

4. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych, przez: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych 
metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego; 

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

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku ucznia  
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

5.  Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem;  

6.  Dla każdego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje się osobny zespół, 
przy czym wychowawca, nauczyciel czy specjalista może być członkiem kilku zespołów; 

7. Zespół zostaje powołany niezwłocznie po otrzymaniu przez szkołę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
na okres na jaki zostało wydane orzeczenie; 

8. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego, we współpracy – w zależności od potrzeb – z poradnią psychologiczno pedagogiczną, w tym 
poradnią specjalistyczną; 

9. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie 
dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie  
w szkole – w wypadku złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego przed 1 września roku 
szkolnego rozpoczynającego dany rok szkolny, albo  

2) 30 dni od dnia złożenia w sekretariacie szkoły; 



10.  Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, 
prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły; 

11. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym; 

12. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej; 

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

13. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje podsumowania okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia (załącznik nr 10), uwzględniając ocenę efektywności programu (załącznik nr 11) oraz 
– w miarę potrzeb – dokonuje modyfikacji programu (załącznik nr 12). Okresowej wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się – w zależności od potrzeb – we współpracy  
z poradnią psychologiczno pedagogiczną, w tym z poradnią specjalistyczną, a także za zgodą rodziców albo 
pełnoletniego ucznia – z innymi podmiotami; 

14. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności: 

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

2) w zależności od potrzeb – zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów; 
3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia 

utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego 
wybrane zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem 
zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane 
wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia; 

15. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu  
i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie 
rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym 
spotkaniu (załącznik nr 16, 17, 18 lub 19); 

16. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię: 

1) wielospecjalistycznych ocen, podsumowania WOFU, oceny efektywności udzielanej pomocy; 
2) programu, modyfikacji programu; 

17. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, 
które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia  
z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu; 

18. W przypadku uczniów posiadających 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; 

 

ROZDZIAŁ V 

ZADANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW 

1. Zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów w szkole:  
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów; 
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 



3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 
barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia 
efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny 
funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 
uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia 
oraz planowania dalszych działań; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającej na celu rozpoznanie  
u uczniów trudności w uczeniu się, potencjału ucznia i jego zainteresowań oraz szczególnych uzdolnień; 

7)  prowadzenie wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy  
z uczniami; 

2. Zadania pedagoga w szkole: 
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 
stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży; 
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie 

różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji  

i uzdolnień uczniów; 
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 
uczestnictwo w życiu szkoły; 

9) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej; 

3. Zadania doradcy zawodowego: 
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc 

w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; 
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego 

poziomu kształcenia; 
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę; 
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych  

z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowanie: 
Pedagog szkolny – mgr Marta Junczys 

Pedagog szkolny – mgr Michał Kowalski 

 

 



 

ZAŁĄCZNIKI DO PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  
W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KRAKOWIE 

 

1. Arkusz obserwacji ucznia; 

2. Wstępna ocena poziomu funkcjonowania ucznia; 

3. Obszary obserwacji i diagnozy ucznia; 

4. Arkusz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

5. Arkusz dostosowania form, metod i wymagań edukacyjnych; 

6. Szablon dostosowania wymagań edukacyjnych; 

7. Indeks specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów; 

8. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny; 

9. Arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia; 

10. Podsumowanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia; 

11. Ocena efektywności dotychczas  udzielonej pomocy; 

12. Modyfikacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego; 

13. Notatka z rozmowy z rodzicami ucznia; 

14. Notatka z rozmowy z uczniem; 

15. Informacja o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

16. Zawiadomienie dla rodzica albo pełnoletniego ucznia – WOFU; 

17. Zawiadomienie dla rodzica albo pełnoletniego ucznia – IPET; 

18. Zawiadomienie dla rodzica albo pełnoletniego ucznia – Podsumowanie WOFU; 

19. Zawiadomienie dla rodzica albo pełnoletniego ucznia – Modyfikacja IPET 

20.Notatka z rozmowy z nauczycielem; 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

ARKUSZ OBSERWACJI UCZNIA 

MIEJSCE I DATA……………………………………………………………………………………………………………………………. 

NAUCZYCIEL DOKONUJĄCY OBSERWACJI………………………………………………………………………………………….. 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA…………………………………………………………………………………………………………………… 

KLASA………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

WYCHOWAWCA………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

WNIOSKI Z OBSERWACJI (sfera poznawcza, emocjonalna, społeczna, stan zdrowia …..itd.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANALIZA WPŁYWU ŚRODOWISKA (szkolnego, rodzinnego, lokalnego) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

FORMA UDZIELONEGO WSPARCIA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

OCENA EFEKTÓW UDZIELONEGO WSPARCIA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

WNIOSKI DOTYCZĄCE DALSZYCH DZIAŁAŃ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis nauczyciela dokonującego obserwacji, wychowawcy, pedagoga 

…………………………………………..  …………………………………………….  ………………………………………….. 



Załącznik nr 2 

WSTĘPNA OCENA POZIOMU FUNCJONOWANIA UCZNIA 

1. Imię i nazwisko ucznia/klasa ………………………………………………………………………………………………………. 

2.Rozpoznanie (diagnoza) indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia - uzasadniające objęcie ucznia pomocą, wynikającą z obserwacji 
(obserwacje własne, innych nauczycieli przedmiotowych, specjalistów, pedagoga, doradcy zawodowego i innych) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych, trudności w funkcjonowaniu, w tym bariery  
i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły  

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

5. Działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału ucznia w celu podnoszenia 
efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym  
i postdiagnostycznym 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Formy i sposoby udzielanej pomocy 

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

8. Ocena efektywności udzielonej pomocy wraz z wnioskami dotyczącymi dalszych działań 
mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia 

...................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

9. Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

...................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

Data…………………………………………………………… 
Opracował/a……………………………………………………………………… 

 
Zapoznałem/łam się i przyjąłem/przyjęłam do stosowania w pracy z uczniem 

(czytelne podpisy nauczycieli pracujących z uczniem)



Załącznik nr 3 

 

OBSZARY OBSERWACJI I DIAGNOZY UCZNIA - 
BIOPSYCHOSPOŁECZNY ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY   

 

1 OBSZAR: ZASOBY 

(MOCNE STRONY UCZNIA) 

2 OBSZAR: DEFICYTY 

(SŁABE STRONY/POTRZEBY UCZNIA) 

3 OBSZAR: SFERA POZNAWCZA 

(NABYWANIE WIEDZY, UCZENIE SIĘ UMIEJĘTNOŚCI, 

PERCEPCJA, ZAINTERESOWANIA) 

4 OBSZAR: ŚRODOWISKO RODZINNE 

5 OBSZAR: ŚRODOWISKO SZKOLNE 

6 OBSZAR: STAN ZDROWIA 

(W TYM SPRAWNOŚĆ RUCHOWA) 

7 OBSZAR: FUNKCJONOWANIE PSYCHICZNE 

(EMOCJE, RADZENIE SOBIE Z PROBLEMAMI) 

8 OBSZAR: FUNKCJONOWANIE SPOŁECZNE 

(RELACJE, KOMUNIKACJA)



Załącznik nr 4 

ARKUSZ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

 

I. INFORMACJE PODSTAWOWE 

a. DANE UCZNIA: 

Imię:  Data urodzenia:  

Nazwisko:  Miejsce urodzenia:  

b. INFORMACJE O KLASIE: 

Oddział:  Wychowawca:  

c. OSOBY DO KONTAKTU: 

LP. Nazwisko i Imię Stosunek do ucznia Numer telefonu 

1    

2    

3    

d. PODSTAWA OBJĘIA UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ: 

• RODZAJ DOKUMENTU: 

x Dokument: Data wydania Datawpływu 

 Orzeczenie w sprawie indywidualnego nauczania   

 Orzeczenie w sprawie kształcenia specjalnego    

 Opinia w sprawie zwolnienia z drugiego języka   

 Opinia w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się   

 Opinia w sprawie udzielania zezwolenia na indywidualny 
program lub tok nauki 

  

 Opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia   

 Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu   

 Orzeczenie o niedostosowaniu społecznym i zagrożeniu 
niedostosowaniem społecznym 

  

 Opinia w sprawie deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności 
językowych 

  

 
inne: …………………………………………………………………………………... 

  

• ORAZ: 

x Inne: Uwagi 

 Zaburzenia zachowania lub emocji  

 Szczególne uzdolnienia  

 Choroba przewlekła  

 Sytuacja kryzysowa lub traumatyczna  

 Niepowodzenia edukacyjne  

 Zaniedbania środowiskowe   

 Trudności adaptacyjne   

 
Inne: ……………………………………………………… 

 

e. KATEGORIA SPECJALNYCH POTRZEB UCZNIA: 

 Niepełnosprawność: 

 uczeń słabosłyszący 

 uczeń słabowidzący 

 uczeń z niepełnosprawnością ruchową 

 uczeń z afazją 

 uczeń z autyzmem 

 uczeń z zespołem Aspergera 

 Specyficzne trudności w uczeniu się: 

 Dysleksja  

 Dysleksja głęboka 

 Dysortografia 

 Dysgrafia 

 Dyskalkulia 

 Inne: ……………………………………………………. 

Pieczęć szkoły 



 

II. BIOPSYCHOSPOŁECZNY OPIS FUNKCJONOWANIA UCZNIA: 

Obszar I społeczny i środowiskowy: (np.: funkc. zmysłów, emocje, komunikacja, relacje społeczne, motywacja, stan zdrowia, środowisko rodzinne  

i szkolne, zasoby, deficyty inne.) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Obszar II intelektualny i szkolny: (np.: wiedza i umiej. humanistyczne, matematyczne, przyrodnicze, artystyczne, sportowe, szczególne uzdolnienia, 

zainteresowania, nabywanie wiedzy, uczenie się umiejętności, percepcja) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. USTALONE FORMY I OKRES UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ(po uzgodnieniu 

 z dyrektorem szkoły): 

Forma Okres trwania wymiar godzin prowadzący 

    

    

    

 

IV. ZAKRES DOSTOSOWAŃ:

 Wymagania edukacyjne 

 Metody i formy oceniania 

 Otoczenie 

 Zwolnienie z nauki drugiego języka 

 Egzamin maturalny 

 Inne……………………………………………………….. 

 

V. ZAKRES DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH: 

a. ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

b. WSPARCIE W ZAKRESIE PLANOWANIA DALSZEJ EDUKACJI I 

KARIERY ZAWODOWEJ: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

c. ZAKRES DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH DLA RODZICÓW: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

d. ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z INSTYTUCJAMI: 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...

 

OCENA EFEKTÓW UDZIELONEGO WSPARCIA 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

WNIOSKI DOTYCZĄCE DALSZYCH DZIAŁAŃ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Podpis wychowawcy         Podpis pedagoga 

…………………………………………..       ……………………………………………….. 

 



Załącznik nr 5 

ARKUSZ DOSTOSOWANIA FORM, METOD I WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

I. Dane ucznia : 

Imię i nazwisko   

Data urodzenia   

Klasa   

Numer opinii  

Data wydania opinii  

Podmiot wydający opinię:   

Diagnoza   

 

II. Dostosowanie form, metod i wymagań edukacyjnych wobec ucznia (w formie załączników z każdego 
przedmiotu): 

 

III.  Skład zespołu uczącego : 

Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot 
Podpis potwierdzający zapoznanie się 

z treścią opinii PPP 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

 

 

* Punkty I i III - uzupełniają wychowawcy. 

* Punkt II – uzupełniają nauczyciele poszczególnych zajęć. 

* Za przekazanie całości dokumentu do Dyrektora i pedagoga odpowiedzialny jest wychowawca. 

 

Arkusz należy opracować w ciągu 30 dni od otrzymania opinii Poradni Specjalistycznej. 

 

Wyrażam zgodę na wdrożenie proponowanych dostosowań wymagań edukacyjnych w stosunku do mojego 

dziecka……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                 

                                                                                          ………………………………… 

                                                                                                                         podpis rodzica 

                                  

               …………………………………… 

  podpis wychowawcy 

 

 

                

 ……………………………………                                                      ………………………………………. 

   podpis dyrektora/                       podpis pedagoga 

 

 



Załącznik nr 6 

DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  

Imię i Nazwisko 
ucznia 

 Przedmiot  

Klasa  Diagnoza 
PPP 

 

Zalecenia PPP: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W OBRĘBIE WW. PRZEDMIOTU DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB 

ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOSCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA NA PODSTAWIE WYMAGAŃ – 

DOSTĘPNYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY: www.vii-lo-krakow.pl (na podstawie opinii PPP, stałej 

obserwacji ucznia, bieżącej pracy z uczniem oraz współpracy z rodzicami lub pełnoletnim uczniem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imię i nazwisko nauczyciela oraz podpis 

…………………………………………………………..



Załącznik nr 7 

INDEKS Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych                     KLASA 

 

 
Imię i nazwisko  

             

DYSLEKSJA  +      +    +   

DYSORTOGRAFIA              

DYSGRAFIA + + +   + + + + +    

DYSKALKULIA +    +   + + +    

IN
TE

LE
K

T 

PONIŻEJ 
+ 
 

     +  +   
  

NORMA  
 
 

+ + + + +  +  +  
  

POWYŻEJ 
 
 

          
  

NIEPOWODZENIA EDUKACYJNE   2 lata         
  

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ        +    
  

KSZTAŁCENIE SPECJALNE            
  

NAUCZANIE INDYWIDUALNE            
  

INDW. PROGRAM NAUKI *            
  

INDW. TOK NAUKI*            
  

ZWOLNIENIE Z PRZEDMIOTU *            
  

UCZEŃ ZDOLNY            
  

ZABURZENIA ZACHOWANIA LUB 
EMOCJI 

           
  

CHOROBA PRZEWLEKŁA            
  

SYT. KRYZYSOWA LUB 
TARUMATYCZNA 

           
  

ZAB. KOMUNI K. 
JĘZYKOWEJ/WAD. WYM 

           
  

ZANIEDBANIE ŚRODOWISKOWE            
  

RODZINA (P, NP, Z)**            
  

PLACÓWKI OPIEK. -WYCH. I INNE            
  

TRUDNOŚCI ADAPTACYJNE            
  

FO
R

M
Y 

P
O

M
O

C
Y 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO 
WYRÓWNAWCZE* 

           
  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
UZDOLNIENIA* 

           
  

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE 
UMIEJĘTNOŚCI UCZENIA 
SIĘ 

           
  

ZINDYWIDUALIZOWANA 
ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA* 

           
  

ZAJĘCIA ZW. A WYBOREM 
KIER. KSZT.  I ZAWODU 

           
  

SP
EC

JA
LI

ST
YC

ZN
E 

KOREKCYJNO-
KOMPENSACYJNE 

           
  

ROZW. KOMP. 
EMOCJONALNO-
SPOŁECZNE 

           
  

INNE ZAJĘCIA O 
CHARAKTERZE 
TERAPEUTYCZNYM 

           
  

INNE FORMY POMOCY 
SYSTEMOWEJ (np. kurator) 

           
  



LEGENDA: 

* - określić hasłowo o jaki przedmiot chodzi, np. język angielski – j.ang.;  

w przypadku indywidualnego toku nauki, określić czy chodzi o jeden przedmiot, o kilka czy o wszystkie; 

w przypadku zindywidualizowanej ścieżki kształcenia , określić, które przedmioty są realizowane indywidualnie; 

** - P – rodzina pełna, NP – rodzina niepełna, Z – rodzina zrekonstruowana; 

UWAGI DOTYCZĄCE UCZNIÓW (nie tylko wskazanych w tabeli) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Podpis wychowawcy oraz pedagoga  

 

…………………………………                            ……………………………. 

 



 

Załącznik nr 8 

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 

Imię i nazwisko ucznia  Data 
urodzenia 

 

Dane szkoły VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej 
 

klasa  

Wychowawca  
 

Koordynator zespołu  

Nr orzeczenia  
 

Data wystawienia orzeczenia  

Podstawa opracowania IPET 
 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Niepełnosprawność 
(jaka?) 

 

Czas realizacji programu  
 

CELE  

EDUKACYJNE TERAPEUTYCZNE 
 

Ogólne: realizacja celów wynikających z podstawy programowej 
 

Ogólne: wdrażanie do jak najlepszego samodzielnego funkcjonowania w grupie 

Szczegółowe (operacyjne): 
 
Wynikające z podstawy programowej 
 

Szczegółowe (operacyjne): 
-kształtowanie umiejętności współdziałania i współżycia z innymi, 
-kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne, 
-kształtowanie umiejętności bycia zaradnym w życiu codziennym, adekwatnie 
do indywidualnego poziomu umiejętności i sprawności; 

ZAKRES I SPOSÓB DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI 
PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIA, W SZCZEGÓLNOŚCI PRZEZ ZASTOSOWANIE ODPOWIEDNICH METOD I FORM PRACY Z UCZNIEM (DOTYCZY WSZELKICH 

DZIAŁAŃ PROWADZONYCH W SZKOLE) 

warunki zewnętrzne (w tym stanowisko pracy)  

organizacja pracy na zajęciach (metody, formy 
pracy, środki dydaktyczne) 

 
 

egzekwowanie wiedzy  
 



 

motywowanie i ocenianie  
 

wdrażanie do samodzielności 
 

 

sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne  
 

inne  
 

  



 

ZAKRES SPECYFICZNYCH DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

Przedmiot Realizowany program Zakres dostosowań dotyczący treści 

nauczania oraz sposobu oceniania 
Zakres dostosowań dotyczący form i 

metod pracy 
Uwagi 

J polski 
 

    

Historia 
 

    

WOS 
 

    

WOK 
 

    

J angielski 
 

    

J francuski 
 

    

Matematyka 
 

    

Fizyka 
 

    

Chemia 
 

    

Biologia 
 

    

Geografia 
 

    

Informatyka 
 

    

Wychowanie 
fizyczne 

    

Podstawy 
Przedsiębiorczości 

    

Edukacja dla 
bezpieczeństwa 

    

Religia 
 

    



 

 

ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW UKIERUNKOWANYCH NA POPRAWĘ FUNKCJONOWANIA UCZNIA   
- w tym np. na komunikowanie się ucznia z otoczeniem oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkoły 

KTO W RAMACH JAKICH ZAJĘĆ (nazwa) I JAKIE DZIAŁANIA PODEJMUJE 
Zakres działań o charakterze rewalidacyjnym 

(uczeń niepełnosprawny) 
 

Inne działania (jakie?) 
 

 

USTALENIA DOTYCZĄCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

Formy pomocy Okres udzielania pomocy Wymiar godzin 

Zajęcia rewalidacyjne 
 

 2 h rewalidacji tygodniowo 

Zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu 

  

Inne (jakie?) 
 

  

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

Działania wspierające rodziców Stały kontakt wychowawcy z rodzicami ucznia, monitorowanie stanu zdrowia oraz informowanie o 
bieżących trudnościach. Konsultowanie wszystkich spraw dotyczących postępów edukacyjnych i 
ewentualnych niepowodzeń, omawianie przyczyn i możliwości zaradczych w danej sytuacji. 
Kontakt problemowy z pedagogiem szkolnym. 

Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów  
z rodzicami w realizacji zadań 

Kontakt informacyjny z pedagogiem szkolnym w celu zminimalizowania trudności w adaptacji do 
środowiska szkolnego oraz społecznego. 
Kontakt z nauczycielami zapobiegający wynikaniu ewentualnych niepowodzeń edukacyjnych, omawianie 
trudności ucznia w zakresie poszczególnych przedmiotów. 

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI 

Nazwa instytucji Zakres współpracy Okres współpracy Osoby do kontaktu 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

   

Placówka Doskonalenia Nauczycieli 
……………………………………………………………………. 

 

   

Inne instytucje (jakie?) 
………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 

  



 

OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOWI 

Obszar ewaluacji 
Opis (z podaniem prawdopodobnych przyczyn  
w przypadku, gdy cele i/lub zadania nie zostały 

zrealizowane) 
Wnioski do dalszej pracy 

Ewaluacja wyniku (które cele zostały 
osiągnięte?) 

 
 
 

 

Ewaluacja procesu (w jaki sposób zadania 
zostały zrealizowane?) 

 
 
 

 

 

 

 

Data odbioru i podpis rodziców 

 

……………………………………………………. 

 

 

 

 

 

Czytelne podpisy wychowawcy i pozostałych uczestników spotkania zespołu           

 Podpis i pieczęć dyrektora 

 

……………………………………… 



 

Załącznik nr 9 

ARKUSZ WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

Imię i nazwisko ucznia:                  Data urodzenia: Oddział: 

Data dokonania WOFU: 

DIAGNOZY CZĄTKOWE 

Źródło informacji: Analiza funkcjonowania w zakresie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych: 

Analiza orzeczenia  

 

Informacje od rodziców  

 

Obserwacje wychowawcy i 

nauczycieli  

 

 

Kurator sądowy  

Informacje medyczne – np. 

analiza dokumentacji, 

informacje od lekarzy 

 

 

Psycholog 

 

 

Pedagog 

 

 



 

Logopeda 

 

 

Terapeuta pedagogiczny 

 

 

Socjoterapeuta 

 

 

Nauczyciel biblioteki 

 

 

Doradca zawodowy 

 

 

Inni specjaliści 

 

 

Analiza prac ucznia 

 

 

Przyczyny niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu, w tym 

bariery i ograniczenia 

utrudniające 

funkcjonowanie i 

uczestnictwo ucznia w życiu 

szkolnym 

 

 

Data odbioru i podpis rodziców 

Podpisy wychowawcy i pozostałych członków zespołu 



PODSUMOWANIE WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

 

NA PODSTAWIE DIAGNOZ CZĄSTKOWYCH 

Obszar funkcjonowania Opis funkcjonowania ucznia w danym obszarze Potrzeby wynikające  

z diagnozy ucznia w danym 

obszarze 
Mocne strony Słabe strony 

Ogólna sprawność fizyczna ucznia (motoryka duża)  

 

  

Sprawność rąk ucznia (motoryka mała)  

 

  

Zmysły (wzrok, słuch, czucie, węch, równowaga)  

i integracja sensoryczna 

   

Komunikowanie się oraz artykulacja    

 

Sfera poznawcza (zakres opanowanych treści programowych, 

osiągnięcia i trudności, pamięć, uwaga, myślenie itp.) 

   

Sfera emocjonalno-motywacyjna(radzenie sobie z 

emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności itp.) 

   



PODSUMOWANIE WIELOSPECJALISTYCZNEJ OCENY FUNKCJONOWANIA UCZNIA 

 

Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje  

z dorosłymi, relacje z rówieśnikami itp.) 

   

Samodzielność i możliwości w zakresie 

samodecydowania 

 

 

  

Szczególne uzdolnienia1, predyspozycje, 

zainteresowania 

 

 

 

Stan zdrowia ucznia (w tym przyjmowane leki)2  

 

 

Inne obszary ważne z punktu widzenia 

funkcjonowania ucznia 

 

 

  

 

 

Data odbioru i podpis rodziców 

Podpisy wychowawcy i pozostałych członków zespołu 

                                                           
1 Bez podziału na mocne i słabe strony. 
2 Bez podziału na mocne i słabe strony. 



Załącznik nr 11 

OCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

Forma wsparcia, zakres, charakter udzielanego 

wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów: 

Osoba odpowiedzialna/prowadzący zajęcia 

  

  

  

Przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i 

uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym: 

 

Obszar ewaluacji Opis (z podaniem przyczyn w 

przypadku gdy cele i/lub 

zadania nie zostały 

zrealizowane) 

Wnioski do dalszej pracy 

Ewaluacja wyniku (które cele zostały osiągnięte?) 

 

  

Ewaluacja procesu (w jaki sposób zadania zostały zrealizowane?) 

 

  



Załącznik nr 11 

OCENA EFEKTYWNOŚCI DOTYCHCZAS UDZIELANEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

Proponowane formy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

Osoba odpowiedzialna/prowadzący zajęcia 

  

 

  

 

 

 

Data odbioru i podpis rodziców 

Podpisy wychowawcy i pozostałych członków zespołu 

 



 

 

Załącznik nr 12 

MODYFIKACJA  INDYWIDUALNEGO PROGRAMU 
EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNEGO 

 
 

na  podstawie  podsumowania wielospecjalistycznej  oceny  
funkcjonowania ucznia 

przeprowadzonej  w  dniu   ………………………………………………….. 
 

 

Imię  i  nazwisko  ucznia:  ………………………………………………………………………. 

Rok szkolny  …………………………………………………………………… 

 
 

Modyfikacji  dokonano  w  punkcie …………………….: 
 

I.  ZAKRES  I   SPOSÓB  DOSTOSOWANIA  WYMAGAŃ  EDUKACYJNYCH 

 

II.  ZINTEGROWANE   DZIAŁANIA   NAUCZYCIELI  I  SPECJALISTÓW  PROWADZACYCH  ZAJĘCIA  

Z  UCZNIEM 

 

 

III.  FORMY,  OKRES  UDZIELANIA  UCZNIOWI  POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

 

 

IV.  DZIAŁANIA  WSPIERAJĄCE  RODZICÓW  UCZNIA oraz w  zależności od potrzeb – ZAKRES 

WSPÓŁDZIAŁANIA z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży: 

 
 



 

 

 

V.  ZAJĘCIA REWALIDACYJNE ORAZ INNE ZAJĘCIA ODPOWIEDNIE ZE WZGLĘDU NA 

INDYWIDUALNE POTRZEBY ROZWOJOWE I EDUKACYJNE ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNE 

UCZNIA ORAZ SPOSÓB  REALIZACJI  TYCH  DZIAŁAŃ 

1)   Zajęcia rewalidacyjne 

Forma (nazwa zajęć) 

……………………………………………………

…………………………………… 

Termin 

………………………………………

…………………………… 

Wymiar godzin 

………2h/tydzień………………………………………

………………………………………………………………. 

2)    zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego 
 

3)  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

 

VI.  ZAKRES  WSPÓŁPRACY  NAUCZYCIELI  I  SPECJALISTÓW  Z  RODZICAMI UCZNIÓW 

 

VII. RODZAJ  i SPOSÓB   DOSTOSOWANIA  WARUNKÓW  ORGANIZACJI  KSZTAŁCENIA   do  rodzaju 

niepełnosprawności ucznia,   w tym w  zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to  

kształcenie  

 

VIII.  ZAJĘCIA  INDYWIDUALNE  LUB   W  GRUPIE  

 

DATA  SPOTKANIA PODPISY WYCHOWAWCY I POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW 

ZESPOŁU OPRACOWUJĄCYCH MODYFIKACJĘ IPET-U 

PODPIS  DYREKTORA 

  

 

 

 

 

 

DATA  I PODPIS  

RODZICÓW 

 



 

 

Załącznik nr 13 

Notatka z rozmowy z rodzicem 

Miejscowość, data........................................................................................................................ 

Imię i nazwisko rodzica …..…………………………………………………………………... 

Imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy problem, klasa …………………………………... 

Wychowawca ucznia, którego dotyczy problem ……………………………………………. 

Rodzaj problemu: ………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………............. 

 

Uczestnicy rozmowy: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Przebieg rozmowy: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Forma udzielonej pomocy: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zalecenia: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
Czytelny podpis 



 

 

Załącznik nr 14 

Notatka z rozmowy z uczniem 

Miejscowość, data........................................................................................................................ 

Imię i nazwisko ucznia………………………………………………………………………… 

Klasa……………………………………………………………………………………………. 

Wychowawca……………………………………………………………………………........... 

Rodzaj problemu: ………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………............. 

 

Uczestnicy rozmowy: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Przebieg rozmowy: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Forma udzielonej pomocy: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zalecenia: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..  
Czytelny podpis 



 

 

Załącznik nr 15 

 

(pieczęć szkoły) 

Kraków, dn. __________________ 

 

Informacja dla rodziców  

w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

na terenie VII Liceum Ogólnokształcącego  

im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie 

  

Na podstawie & 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w 

sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

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

 

 

Dyrektor szkoły informuje, że w roku szkolnym …………………..  uczennicy/uczniowi:  

___________________________________________________________________________________ 

ustalono następujące formy pomocy, w ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

Formy pomocy
3
 wymiar godzin  czas trwania 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia z 

________________________. 

 

  

Zajęcia rozwijające umiejętności 

uczenia się  

 

  

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z  

_________________________. 

 

  

Zajęcia specjalistyczne: 

Zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne, 

rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne , inne 

zajęcia o charakterze 

terapeutycznym 

_______________________. 

 

  

                                                           
3
 Niepotrzebne skreślić.  



 

 

Zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu 

_________________________. 

 

  

Zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia  

_________________________. 

 

  

 

Porady u _________________ 

 

Konsultacje u _______________ 

 

w miarę potrzeb  

Warsztaty 

temat: 

_______________________. 

 

 

 

______________________.  

 

 

Jednocześnie informuję, że w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. 

 

 

Data i podpis dyrektora  

 

____________________ 

 

 

 

Pouczenie 

 Informuję, że ma Pan/Pani prawo do niewyrażenia zgody na objęcie ucznia ustalonymi formami 

pomocy. W razie podjęcia decyzji o niewyrażeniu zgody na objęcie ucznia ustaloną/ustalonymi formą/formami 

pomocy proszę o niezwłoczne, pisemne poinformowanie o tym fakcie Dyrektora Szkoły. 



 

 

Załącznik nr 16 
……………………………………….                                                             ……………………………………… 
              (pieczęć szkoły)                                                               (miejscowość, data)    
 

 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 
            (imiona i nazwiska rodziców) 

 

ZAWIADOMIENIE dla RODZICÓW o spotkaniu Zespołu 

 

Szanowni Państwo. 

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, informuje,  

że w dniu ……………………………….. o godz. …………..  odbędzie się w szkole spotkanie zespołu  

ds. opracowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania Państwa syna/córki. Nauczyciele  

i specjaliści dokonają analizy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ustalą formy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, które będą mu/jej udzielane. 

Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu oboje lub jednego z rodziców.  

Proszę o potwierdzenie obecności u wychowawcy. Jeżeli Państwo nie będą mogli uczestniczyć  

w spotkaniu, arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania Państwa syna/córki będzie do 

odbioru u wychowawcy lub zostanie przesłany pocztą. 

Z poważaniem 

 

……………………………………. 

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

 
Podstawa prawna: Rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r., poz. 1591); 
Rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U.  2017r., poz. 1578); 

 

 

 

Potwierdzam odbiór zawiadomienia o zebraniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla mojego syna/mojej córki ……………………………………………………… ucz. klasy ……………… . 

 

Kraków, dnia ………………………………                                                                ……………………………….. 

                                                                                                              (czytelny podpis)



 

 

Załącznik nr 17 
……………………………………….                                                             ……………………………………… 
              (pieczęć szkoły)                                                               (miejscowość, data)    
 

 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 
            (imiona i nazwiska rodziców) 

 

ZAWIADOMIENIE dla RODZICÓW o spotkaniu Zespołu 

 

Szanowni Państwo. 

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, informuje,  

że w dniu ……………………………….. o godz. …………..  odbędzie się w szkole spotkanie zespołu  

ds. opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla Państwa syna/córki. 

Nauczyciele i specjaliści dokonają analizy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych i zaplanują szereg 

działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, mających na celu jak najpełniejsze 

wdrożenie do uczestnictwa w życiu klasy, szkoły i środowiska – Państwa syna/córkę. 

Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu oboje lub jednego z rodziców.  

Proszę o potwierdzenie obecności u wychowawcy. Jeżeli Państwo nie będą mogli uczestniczyć  

w spotkaniu, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny Państwa syna/córki będzie do 

odebrania u wychowawcy lub zostanie przesłany pocztą. 

Z poważaniem 

 

……………………………………. 

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

 
Podstawa prawna: Rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r., poz. 1591); 
Rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U.  2017r., poz. 1578); 

 

 

Potwierdzam odbiór zawiadomienia o zebraniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla mojego syna/mojej córki ……………………………………………………… ucz. klasy ……………… . 

 

Kraków, dnia ………………………………             ……………………………….. 

(czytelny podpis)



 

 

Załącznik nr 18 
……………………………………….                                                             ……………………………………… 
              (pieczęć szkoły)                                                               (miejscowość, data)    
 

 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 
            (imiona i nazwiska rodziców) 

 

ZAWIADOMIENIE dla RODZICÓW o spotkaniu Zespołu 

 

Szanowni Państwo. 

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, informuje,  

że w dniu ……………………………….. o godz. …………..  odbędzie się w szkole spotkanie zespołu  

ds. podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania Państwa syna/córki. Nauczyciele  

i specjaliści dokonają analizy potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ocenią efektywność 

udzielanej pomocy. 

Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu oboje lub jednego z rodziców.  

Proszę o potwierdzenie obecności u wychowawcy. Jeżeli Państwo nie będą mogli uczestniczyć  

w spotkaniu, arkusz podsumowania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia wraz z oceną 

efektywności udzielanej pomocy będzie do odbioru u wychowawcy lub zostanie przesłany pocztą. 

 

Z poważaniem 

 

……………………………………. 

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

 
Podstawa prawna: Rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r., poz. 1591); 
Rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U.  2017r., poz. 1578); 

 

 

Potwierdzam odbiór zawiadomienia o zebraniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla mojego syna/mojej córki ……………………………………………………… ucz. klasy ……………… . 

 

Kraków, dnia ………………………………             ……………………………….. 

(czytelny podpis)



 

 

Załącznik nr 19 
……………………………………….                                                             ……………………………………… 
              (pieczęć szkoły)                                                               (miejscowość, data)    
 

 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………….. 
            (imiona i nazwiska rodziców) 

 

ZAWIADOMIENIE dla RODZICÓW o spotkaniu Zespołu 

 

Szanowni Państwo. 

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, informuje,  

że w dniu ……………………………….. o godz. …………..  odbędzie się w szkole spotkanie zespołu  

ds. modyfikacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla Państwa syna/córki  

w oparciu o podsumowaną wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia i ocenę efektywności 

podejmowanych działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

Zapraszam do uczestniczenia w spotkaniu oboje lub jednego z rodziców.  

Proszę o potwierdzenie obecności u wychowawcy. Jeżeli Państwo nie będą mogli uczestniczyć  

w spotkaniu, modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego Państwa 

syna/córki będzie do odebrania u wychowawcy lub zostanie przesłana pocztą. 

Z poważaniem 

 

……………………………………. 

(podpis i pieczątka dyrektora szkoły) 

 
Podstawa prawna: Rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017r., poz. 1591); 
Rozp. MEN z dn. 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz. U.  2017r., poz. 1578); 

 

 

 

Potwierdzam odbiór zawiadomienia o zebraniu zespołu do spraw pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla mojego syna/mojej córki ……………………………………………………… ucz. klasy ……………… . 

 

Kraków, dnia ………………………………             ……………………………….. 

(czytelny podpis)



 

 

Załącznik nr 20 

Notatka z rozmowy z nauczycielem 

Miejscowość, data........................................................................................................................ 

Nauczyciel……………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ucznia, którego dotyczy problem, klasa …………………………………... 

Wychowawca ucznia, którego dotyczy problem ……………………………………………. 

 

Rodzaj problemu: ………………………………………………………………...................... 

…………………………………………………………………………………………............. 

 

Uczestnicy rozmowy: …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

Przebieg rozmowy: ……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Forma udzielonej pomocy: …………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zalecenia: ……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Czytelny podpis 

 

 


