
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE – wybrane zagadnienia 

 

Podstawa prawna dotycząca udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające 

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

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i 

trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 

indywidualnego programu lub toku nauki. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

 

Główne cele pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 Wspieranie potencjału rozwojowego ucznia; 

 Stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz w 

środowisku społecznym. 

 

Zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów 

 Rozpoznawanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie 

w szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do 

ego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz środowisku społecznym; 

 Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

 Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 

w tym barier i ograniczeń utrudniające funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 

szkoły; 

 Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy funkcjonowania; 

 Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w 

zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających  

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań; 

 Prowadzenie obserwacji pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu 

rozpoznanie  uczniów: trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań, 

szczególnych uzdolnień oraz prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 



Indywidualny program lub tok nauki 

 Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci się w zakresie jednego, kilku lub 

wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie 

zajęć dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i 

możliwości edukacyjnych. 

 Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w 

obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich 

obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w tygodniowym rozkładzie zajęć dla danej 

klasy.  

 Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego 

program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w 

czasie całego roku szkolnego. 

 Zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej 

jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji ucznia.  

 Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić: 

uczeń, z tym że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców; rodzice niepełnoletniego ucznia; 

wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za 

zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.  

 Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy klasy. 

 Wychowawca klasy dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach i 

oczekiwaniach ucznia. Opinia powinna także zawierać informację o dotychczasowych 

osiągnięciach ucznia. 

 Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na 

indywidualny program nauki, opracowuje indywidualny program nauki lub akceptuje 

indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego 

kierunkiem.  

 Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze 

szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy. 

 Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.  

 W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego 

roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także 

pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. 

 Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, wyznacza 

uczniowi nauczyciela-opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.  

 Uczeń realizujący indywidualny program lub tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia 

edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane 

zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we 

własnym zakresie. 



Zindywidualizowana ścieżka kształcenia organizowana jest dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do 

szkoły, jednak ze względu na trudności w funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stan zdrowia 

nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają 

dostosowania organizacji procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

 Wspólnie z oddziałem szkolnym oraz  

 indywidualnie z uczniem. 

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

 

Indywidualne nauczanie  

 organizuje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły; 

 organizowane jest na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania;  

 zajęcia prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym; 

 zajęcia mogą być organizowane w szkole jeżeli: w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji 

indywidualnego nauczania w pomieszczeniu w szkole i szkoła dysponuje pomieszczeniem, w 

którym mogą odbywać się zajęcia dla tego ucznia; 

 realizowane są wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu 

nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dopasowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia; 

 tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania  realizowanych z uczniem wynosi 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych od 12 do 16 godzin. 

 uczniom objętym indywidualnym nauczaniem , których stan zdrowia znacznie utrudnia 

uczęszczanie do szkoły, w celu integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego 

rozwoju , dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w 

orzeczeniu oraz aktualnego stanu zdrowia ucznia, organizuje różne formy uczestnictwa ucznia w 

życiu szkoły; dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych. 

 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i placówce jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 


