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Co na początek?



W jakiej formie i komu można w W jakiej formie i komu można w 
szkole udzielać pomocy szkole udzielać pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej?psychologiczno - pedagogicznej?
W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 

organizowana i udzielana w formie:
uczniom
• klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych);
• zajęć rozwijających uzdolnienia;
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o 
charakterze terapeutycznym;

• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

• porad i konsultacji
rodzicom uczniów i nauczycielom
• warsztatów i szkoleń
• porad i konsultacji;



Ilu uczniów może być na poszczególnych Ilu uczniów może być na poszczególnych 
zajęciach?zajęciach?

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych przy 
wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 
Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 
uczniów.

2. 2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje 
się dla uczniów mających trudności w nauce, 
w szczególności w spełnianiu wymagań 
edukacyjnych określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego dla 
danego etapu edukacyjnego. Liczba 
uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów



3.Zajęcia specjalistyczne:
- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla 

uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 
uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.

- zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o 
charakterze terapeutycznym organizuje się dla 
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 
funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć 
wynosi do 10 uczniów.

- Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 
zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów 
w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia te 
prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści.





Kwalifikacje do prowadzenia zajęć

• Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia 
dydaktyczno - wyrównawcze oraz zajęcia 
specjalistyczne prowadzą nauczyciele i 
specjaliści posiadający kwalifikacje 
odpowiednie dla rodzaju prowadzonych 
zajęć.

• Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 
min, a godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 
min.



Zespół dla ucznia o SPEZespół dla ucznia o SPE
Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest 
zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących 
zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół.

Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę 
zespołu.

Pracę kilku zespołów może koordynować jedna osoba.

Spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb (nie mniej 
niż dwa razy w ciągu roku), osoba koordynująca pracę 
Zespołu



Koordynator wielu zespołów – zadania Koordynator wielu zespołów – zadania 
szczegółowe dla koordynatora ustala szczegółowe dla koordynatora ustala 

dyrektordyrektor

DyrektorDyrektor

KoordynatorKoordynator

Zespół Zespół ZespółZespół ZespółZespół

Wychowawcy dbają o dokumentację i realizację działań



Pracę zespołu koordynuje osoba (osoby) wyznaczone 
przez Dyrektora szkoły.

Działaniami na rzecz konkretnego ucznia kieruje 
wychowawca klasy, który (oprócz formułowania uwag 
na podstawie obserwacji ucznia) gromadzi dokumenty z 
informacjami, wskazówkami i zaleceniami innych 
nauczycieli oraz wyniki prac diagnostycznych 
specjalistów przeprowadzających ocenę poziomu 
funkcjonowania danego ucznia (opinia, orzeczenie). 
Odnotowuje obszary  wyznaczone do prowadzenia 
zintegrowanych oddziaływań Zespołu, a następnie 
kieruje przygotowaniem Planu Działań Wspierajacych



Zadania Zespołu ds. ucznia ze SPEZadania Zespołu ds. ucznia ze SPE
1. ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
indywidualne możliwości psychofizyczne;

2. określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania 
uczniowi pomocy psych-ped, z uwzględnieniem zaleceń 
zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych 
ucznia;

3. planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego i sposób ich realizacji 

4. opracowuje kartę indywidualnych potrzeb ucznia 
KIPU oraz plan działań wspierających PDW, IPET

6. dokonuje oceny efektywności pomocy p-p udzielanej 
uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć;

7. podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w 
sytuacjach kryzysowych;





Wstępne rozpoznanie potrzeb i Wstępne rozpoznanie potrzeb i 
możliwości przez Zespółmożliwości przez Zespół

• na podstawie analizy dokumentacji szkolnej: 
orzeczenie/opinia, arkusze ocen, wyniki testów, 
egzaminów, badań specjalistycznych, karty zdrowia, 
karty z poprzedniej placówki, wywiady środowiskowe, z 
rodzicami

• wnikliwej obserwacji ucznia:
funkcjonowanie w grupie
mocne i słabe strony
zainteresowania,
możliwości /ograniczenia psychofizyczne
trudności rozwojowe i edukacyjne
wymagania w zakresie dostosowania otoczenia do 

potrzeb ucznia



Rozpoznanie dokonane przez Zespół, 
jest podstawą do założenia:

• Karty Indywidualnych Potrzeb 
Ucznia – KIPU

• Stworzenia Planu Działań 
Wspierających – PDW

*Rozpoznanie dokonane przez zespół – przykład (za chwilę)







Co zawiera karta indywidualnych Co zawiera karta indywidualnych 
potrzeb ucznia?potrzeb ucznia?

1) imię i nazwisko ucznia;
2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;
3) informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej
potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli i specjalistów
działań pedagogicznych;
4) zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej;
5) zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psych-ped.;
6) ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy 

psych-ped. oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane;

7) ocenę efektywności pomocy psych-ped. udzielanej uczniowi;
8) terminy spotkań zespołu;
9) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach
zespołu.

Przykład KIPU



*Rozpoznanie dokonane przez zespół - przykład



W sytuacji potrzeby 
kontynuacji pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej – przez kolejny 
okres czasu – do części A 
dołącza się kolejne części B
** Wypełnia tylko dyrektor
*** Po dokonaniu oceny 
efektywności pomocy 
udzielanej uczniowi, w 
przypadku kiedy ta sama lub 
inna forma pomocy jest 
zalecana na kolejny okres 
czasu, zespół ponownie 
wypełnia część B



*Rozpoznanie dokonane przez zespół - przykład*Rozpoznanie dokonane przez zespół - przykład

• specyficzne trudności w czytaniu - błędy językowe, wolne tempo czytania, 
technika pozbawiona cech całościowego, wyrazistego, biegłego czytania 
tekstu, zaburzone rozumienie treści w aspekcie odbioru dosłownego, 
interpretacyjnego, krytycznego i twórczego,

• specyficzne trudności w osiąganiu poprawnego poziomu graficznego pisma 
– pismo jest niekształtne, nieproporcjonalne, niejednolicie położone w 
stosunku do liniatury, niespójne są elementy liter i/lub cyfr, zdarza się 
zagubienie liniatury,

• specyficzne trudności w pisaniu – błędy literowe, zniekształcanie struktur 
głoskowo-literowych wyrazów, błędy ortograficzne, zaburzenia w 
konstrukcji zdań i sekwencji tekstu, pomijanie drobnych detali graficznych 
i znaków interpunkcyjnych,

• wypowiedzi ustne i pisemne – brak adekwatnego słownictwa i pojęć 
świadczących o zdolności do uogólniania, nieporadność w logicznej 
budowie wypowiedzi, trudności w wyrażaniu swoich sądów, ocen.

• trudności w uczeniu się matematyki.



*Rozpoznanie dokonane przez zespół – przykład- cd*Rozpoznanie dokonane przez zespół – przykład- cd
Trudności w zachowaniu – (na podstawie obserwacji wychowawcy i 

n-li)

Wypełnianie obowiązków szkolnych:
• przygotowanie do zajęć dydaktycznych: odrabia/nie odrabia zadań 

domowych
• systematycznie uzupełnia/nie uzupełnia zaległości spowodowanych 

nieobecnościami;
Zachowanie ucznia:
• podczas zajęć lekcyjnych/ w czasie przerw: respektuje/nie respektuje 

obowiązujących zasad
• w stosunku do dorosłych: okazuje szacunek/lekceważy
• wobec rówieśników: koleżeński/ niekoleżeński, przyjaźnie nastawiony 

do rówieśników/agresywny/wycofuje się
• punktualność: punktualny/spóźnia się na zajęcia
• zachowania ryzykowne i symptomy niedostosowania społecznego: 

występują/nie występują; jakie …





PDW - elementyPDW - elementy
1) cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
2) działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych
zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy
psychologiczno-pedagogicznej,
3) metody pracy z uczniem,
4) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających 

z
programu nauczania
5) działania wspierające rodziców ucznia,
6) 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.



Uczeń z dysleksją (dysortografia, dysgrafia) musi 
pracować nad swoimi trudnościami. Dla jego 
dobra wymagania wobec niego powinny być 
większe. Inaczej trudności będą pogłębiały.

• dostosowanie wymagań do możliwości ucznia 
– nie może być tożsame z obniżaniem 

wymagań (uczeń ma pracować nad swoimi 
trudnościami)



Możliwe rozwiązaniaMożliwe rozwiązania





Specyficzne trudności w uczeniu sięSpecyficzne trudności w uczeniu się

„przez specyficzne trudności w uczeniu się 
należy rozumieć trudności w uczeniu się 
odnoszące się do uczniów w normie 
intelektualnej, którzy mają trudności w 
przyswajaniu treści nauczania, wynikające 
ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno 
- motorycznego i poznawczego, 
nieuwarunkowane schorzeniami 
neurologicznymi.”

PDW- przykład 





cd



cd



cd





Dysleksja a nauka języka obcego 
w świetle badań

• 10,5% uczniów z dysleksją uczy się języka obcego bez 
większych trudności,

• uczniowie z dysleksją osiem razy częściej nie otrzymują 
promocji do klasy wyższej z powodu oceny 
niedostatecznej z języka obcego lub języka polskiego, 

• uczniowie z dysleksją uczący się języka obcego mają 
większe trudności w formułowaniu wypowiedzi 
pisemnych, czy z czytaniem ze zrozumieniem, niż w 
przypadku wypowiedzi ustnych. A rozumienie 
wypowiedzi ustnych stanowi taką samą trudność jak 
czytanie tekstów na głos.



Ortografia a fonetyka w języku angielskim

• w języku angielskim nauczanie ortografii jest trudne  
jednej głosce może odpowiadać kilka zapisów graficznych. 
44 głoskom odpowiada jedynie 26 liter, stąd jedna głoska 
może być zapisania za pomocą jednej litery, bądź kombinacji 
liter. 

1.Bet  - zakład      Bed- łóżko (zaburzenie percepcji słuchowej: t-d)
2. More- więcej     Wore- nosił (zaburzenie percepcji wzrokowej: m- w)
3. Bear - znosić      Pear - gruszka (zaburzenie percepcji wzrokowej: b - p)
• Trudność w zapisie słyszanej głoski – spółgłoski w wyrazie
• Trudność z analizą wzrokowo- słuchową
• Trudność w odwoływaniu się do pamięci wzrokowej i fonologicznej



• Istnieje zależność pomiędzy trudnościami wynikającymi z 
zaburzonej funkcji wzrokowej oraz słuchowej w języku 
polskim i językiem obcym. Uczeń będzie  popełniać 
podobne błędy ortograficzne i gramatyczne.

• Trudności te najczęściej występują w  dokonywaniu 
poprawnej analizy i syntezy głoskowej, w odwoływaniu 
się do pamięci wzrokowej potrzebnych w czytaniu, pisaniu 
i mówieniu  umiejętności koniecznych do 
samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności na 
wyższym etapie edukacyjnym, jakim jest liceum.



Podsumowując
• Dyslektycy mają trudności w nauce każdego języka obcego, 

gdyż mowa, czytanie i pisanie są czynnościami złożonymi, 
angażują wszystkie aspekty języka (fonologiczny, 
morfologiczny, syntaktyczny i semantyczny)  i wszystkie 
procesy poznawcze (uwaga, percepcja, pamięć wzrokowa, 
słuchowa, kinestetyczna, myślenie, wyobraźnia). Uczeń musi 
różnicować dźwięki mowy i umieć je fonologicznie przetworzyć. 
Uczeń z dysleksją będzie mieć  problemy

 - w analizie głoskowej,
 - w przechowywaniu materiału językowego w pamięci 

krótkotrwałej,
 - w powtarzaniu długich słów,
 -w pisaniu długich, sztucznych słów,
 -w nazywaniu kolorów, liter, cyfr, przedmiotów w wolniejszym niż 

naturalny tempie



• Dla dyslektyków język niemiecki sprawia 
największe trudności. 

• Średnia ocen z j. niemieckiego (według badań) 
ucznia dyslektycznego odbiega o 1,06 punkta 
od oceny ucznia niedyslektycznego , dla 
porównania średnia ocen z języka angielskiego 
różni się o 0,57 punkta. 

• Nauka języka angielskiego po języku 
niemieckim i języku francuskim zajmuje 
trzecie miejsce pod względem stopnia 
trudności.





Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu w odpowiedzi na rekomendacje i 
wnioski zawarte w Sprawozdaniu ze spotkania dyrektorów zamojskich szkół i placówek z władzami 
oświatowymi i samorządowymi z dnia 10 stycznia 2012 r., przedstawia propozycje działań poradni 
w przedmiotowym zakresie:

1.Kolejna edycja Kursu umiejętnośi wychowawczych dla nauczycieli, zmodyfikowanego o 
następujące treśi: warsztaty szkoleniowe dla wychowawców klas w zakresie prowadzenia 
doradztwa zawodowego w przedszkolach i szkołach (podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych); sposoby motywowania uczniów do nauki; praca z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( w tym z uczniem zdolnym) - plany i programy oraz 
pozostałe treści zgodnie z programem - szczegóły dotyczące tematyki poprzedniego kursu 
oraz pełna oferta poradni zawarte się na stronie: www.pppnr1.enetia.pl
2.Warsztaty i treningi skutecznego uczenia się dla uczniów poszczególnych szczebli edukacji 
prowadzone przez pracowników poradni.
3.Treningi twórczego myślenia dla uczniów zdolnych.
4.Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w organizowaniu i udzielaniu nowej 
pomocy psychologiczno - pedagogicznej (aktualnie trwają szkolenia dla szkół 
ponadgimnazjalnych), w opracowywaniu i realizowaniu planów działań wspierających oraz 
programów edukacyjno - terapeutycznych, (wzór wniosku dyrektora szkoły
w sprawie udziału pracownika poradni w posiedzeniu zespołu ds. pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej na stronie www poradni),
5.Pracownik poradni w poniedziałki od godz.12 do godz, 14.00 pełni w poradni dyżur 
interwencyjny, podczas którego udziela informacji i pomocy nie tylko uczniom, a!e też 
nauczycielom.
6.Wsparcie merytoryczne d!a koordynatorów oraz specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno pedagogicznej w przedszkolach, szkołach i placówkach.
7.Poradnia jest otwarta, w miarę swoich możliwości, na inne formy pomocy szkołom i 
nauczycielom, zgodnie z potrzebami.

http://www.pppnr1.enetiia.pl/
http://www.pppnr1.enetiia.pl/
http://www.pppnr1.enetiia.pl/


Dziękuję za uwagę
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