
INDYWIDUALNY PROGRAM 
EDUKACYJNO - TERAPETYCZNY



Przepisy prawa

■ Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

■ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. 2017 poz. 59 ze zm.) 

■ Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę –
Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 60)
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• prawo dzieci i młodzieży do kształcenia, wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju;

• wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
• dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, 

a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy 
dydaktycznej;

• możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, 
niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

• opieka nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu 
kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

• opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych 
programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;



Akty wykonawcze

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

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

■ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 
(Dz.U. 2017 poz. 1616 ze zm.)

■ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz.U.2017 poz. 1743 ze zm.)
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Akty wykonawcze – szkoły „starego typu”

■ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1643 ze zm.)

■ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1652 ze zm.)

■ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1656 ze zm.)
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§6.5. 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 realizowanie 

wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w 
przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, 
innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, 

o których mowa w § 2 ust. 1, albo

2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, 

szkole lub ośrodku, o których mowa w § 2 ust. 1, orzeczenia o 
potrzebie kształcenia specjalnego.



§6.3. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele 

i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, a w przypadku ośrodków, 

o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5–9 – także wychowawcy grup 

wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku, 

zwany dalej „zespołem”.

§6.6. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub 

wychowawca grupy wychowawczej, do której uczęszcza uczeń, albo 

nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, wyznaczony 

przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 

ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9, a w przypadku innej formy wychowania 

przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką 

samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – przez osobę kierującą 

inną formą wychowania przedszkolnego.



■ WOPFU (§ 6 ust. 10) uwzględnia w szczególności:
1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, 

predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony 

nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela, o 
których mowa w § 7 ust. 1–5;

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające 
funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub 
szkolnym, 

a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania 
przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej 
do 5 uczniów, zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także 
napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia realizowane 
wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz efekty działań 
podejmowanych w celu ich przezwyciężenia. 



■ WOPFU (§ 6 ust. 9, 11, 12)

■ Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, 
uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie, o którym 
mowa w ust. 1, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji 
programu. 

■ Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od 
potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 
w tym poradnią specjalistyczną, 
a także – za zgodą rodziców ucznia – z innymi podmiotami. 

■ Udział rodziców w dokonywaniu WOPFU

■ WOPFU i IPET  - Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują 
kopię dokumentów

■ Informowanie rodziców – w sposób przyjęty w danym 
przedszkolu/szkole (dookreślenie formy, statut)



■ IPET (§ 6 ust. 4)

Obowiązek uwzględnienia w IPET wyników diagnozy (WOPFU) i wniosków 
sformułowanych na jej podstawie. 

• W dotychczas obowiązujących przepisach wskazywano jedynie na konieczność 
uwzględnienia zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego, co w praktyce okazało się niewystarczające. 

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. 



IPET

§6.1.1.
zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu 

wychowania przedszkolnego oraz wymagań 
edukacyjnych,

o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. 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;



IPET

§6.1.2.
zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 

z uczniem, a w przypadku ośrodków,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5–9 – także wychowawców grup 

wychowawczych prowadzących zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku, 
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w 

zależności od potrzeb
– na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), 
oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub 

szkolnym, w tym w przypadku:

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze 
rewalidacyjnym,

b) ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze 
resocjalizacyjnym,

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



IPET

§6.1.3.

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;



Cel pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§ 2. 1. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w 
przedszkolu, szkole i placówce 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 przedszkolu, szkole i 
placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i 

stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa 
w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku 

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

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;

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

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;

6) poradni;

7) asystenta edukacji romskiej;

8) pomocy nauczyciela;

9) 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.



W placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana 
w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane 
działania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

i specjalistów, a także w formie:

1) Klasy terapeutyczne (nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego)

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

4) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

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 –
w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych;

7) zindywidualizowane ścieżka (nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego),

8) porad i konsultacji;

9) warsztatów.



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - formy pomocy

■ zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się 

■ zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
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Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizowane są w celu podnoszenia 
efektywności uczenia się (§ 14). 
Efektywne uczenie się uzależnione jest od wyboru właściwej metody uczenia się, w 
zależności od zakresu merytorycznego przedmiotu nauki oraz umiejętności 
rozpoznania czynników wpływających na ten proces. Istotne jest nabywanie przez 
uczniów umiejętności sprawnego czytania ze zrozumieniem oraz technik 
wspomagających zapamiętywanie. 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalne społeczne - zamiast zajęć 
socjoterapeutycznych organizowanych z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne mogą być 
adresowane do większej grupy dzieci i młodzieży, zgodnie z rozpoznanymi potrzebami 
w tym zakresie. Zajęcia te organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w 
funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników - nie może przekraczać 10, chyba że 
zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami uczniów - § 10 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - formy pomocy

■ inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z 
zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w 
funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce oraz z aktywnym i 
pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. 

■ Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. (§ 11)
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna cd. 

§ 17. 1. 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia 
się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne 
prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści 
posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, prowadzi się przy wykorzystaniu 
aktywizujących metod pracy. 
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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - podstawowe zmiany

Czas trwania zajęć

§ 16. Godzina zajęć, o których mowa w

■ § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 (rozwijające uzdolnienia, specjalistyczne)

■ ust. 2 pkt 2–6 rozwijające uzdolnienia, rozwijające umiejętność uczenia 
się, dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne, związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu)

trwa 45 minut.

Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 
minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu 
tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami ucznia. 
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Nowe zadania nauczycieli - § 20. 1. 

Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w 
przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 

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 przedszkola, szkoły lub 
placówki; 

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 
przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu 
poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań. 
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Nowe zadania nauczycieli - § 20. 2. 
Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, 
szkole i placówce prowadzą w szczególności: 

■ w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie 
u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w 
przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 
– obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

■ w szkole: 
 obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na 

celu rozpoznanie u uczniów: 
– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły 

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

– szczególnych uzdolnień, 
 wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 

bieżącej pracy z uczniami (dotychczas doradztwo edukacyjno-zawodowe)
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Zadania wychowawcy

§ 20. 4. Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola/szkoły informuje innych 
nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 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, wychowawcami 
grup wychowawczych lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-
pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem. 

Ponadto:

■ niezwłocznie udziela uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i 
informuje o tym innych nauczycieli i specjalistów

■ wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki oraz nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych 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 § 5. 
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Zadania specjalistów, nauczycieli, wychowawców

§ 20. 8 - W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający uczniom pomocy 
psychologicznopedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

Ponadto:

■ występują z inicjatywą objęcia ucznia wsparciem

■ informują wychowawcę, innych nauczycieli, dyrektora przedszkola/placówki

■ informują rodziców o potrzebie objęcia ucznia pomocą

■ niezwłocznie udzielają uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i 
informują o tym wychowawcę, innych nauczycieli i specjalistów

■ prowadzą zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

■ dokonują oceny efektywności udzielanej uczniom pomocy

■ formułują wnioski do dalszej pracy z uczniem mające na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia

■ prowadzą dokumentację swoich działań
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Zadania specjalistów
§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w
szczególności:

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 przedszkola, szkoły i placówki;

2.diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;

3.wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów
w:

a) 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 przedszkola, szkoły i placówki,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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Zadania specjalistów

§ 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, szkole i placówce należy w 
szczególności: 
■ diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w 

celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
■ prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji 

dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i 
eliminowania jej zaburzeń; 

■ podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów; 

■ wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 
specjalistów w: 

a) 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 przedszkola, 
szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Zadania specjalistów

§ 26. 1. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: 

■ systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje 
edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery 
zawodowej; 

■ gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu kształcenia; 

■ prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów;

■ koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę 
i placówkę; 

■ współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań 
w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; 

■ wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  
w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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2. W przypadku braku doradcy zawodowego w szkole lub placówce dyrektor szkoły lub placówki wyznacza 
nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę realizującego zadania, o których mowa w ust. 1. (art. 

292 upwUPO – program, zawiera treści dot. Informacji o zawodach oraz możliwościach uzyskania kwalifikacji 
zgodnych z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi)



Zadania specjalistów
§ 27. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 
■ prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania 
trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

■ rozpoznawanie przyczyn utrudniających uczniom aktywne i pełne uczestnictwo 
w życiu przedszkola, szkoły i placówki; 

■ prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 

■ podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów; 

■ wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 
w: 
a) 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 
przedszkola, szkoły i placówki, 

b) b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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Zadania dyrektora

■ § 6 ust. 6

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

■ § 28

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce, na wniosek dyrektora 
przedszkola, szkoły i placówki, zapewniają poradnie oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli. 
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IPET

§6.1.4.

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, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i oddziałów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 
lit. a–c, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a–c – również ze specjalnymi ośrodkami 

szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi 
i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii;



IPET

§6.1.5.

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

a także:

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej 
szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum – zajęcia 

z zakresu doradztwa zawodowego,

b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 
realizowane w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 
ustawy;



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

zajęcia rewalidacyjne (§ 6 ust. 2) 

■ w ramach zajęć rewalidacyjnych IPET powinien uwzględniać przede 
wszystkim rozwijanie umiejętności komunikacyjnych dzieci 
i uczniów niepełnosprawnych, z użyciem wspomagających 
i alternatywnych metod komunikacji (AAC). 

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. 



■ Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 
niepełnosprawnych trwa 60 minut (§ 10 ust. 3 
rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji szkół i 
przedszkoli). W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, w czasie 
krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia 
łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.



IPET

■ (§ 6 ust. 1 pkt 5) 

• obowiązek określenia w IPET zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, o 
których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, a także zajęć związanych z 
wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowanych w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

1. w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły, liceum 
ogólnokształcącego i technikum – zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,

2. 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; 



IPET

§6.1.6.

zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, a w przypadku 
ośrodków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5–9 – także 

wychowawców grup wychowawczych, z rodzicami ucznia w realizacji 
przez przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inną 

formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub ośrodek zadań 
wymienionych w § 5;



Szkoła, placówka zapewnia:

■ realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego;

■ warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, 
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

■ zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –

Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;

■ inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, 

w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne 
i socjoterapeutyczne;

■ integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym 
z uczniami pełnosprawnymi;

■ przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.



IPET

(§ 6 ust. 1 pkt 7 )

• obowiązek określenia w IPET rodzaju i sposobu dostosowania warunków 
organizacji kształcenia specjalnego do rodzaju niepełnosprawności 
ucznia, z wykorzystaniem technologii wspomagających to kształcenie. 

Wskazanie to dotyczy każdego rozwiązania, elementu wyposażenia czy 
produktu, które mogą być wykorzystywane do zwiększania, zachowania lub 

poprawy możliwości funkcjonalnych dziecka lub ucznia np. pomocnicze, 
adaptacyjne i rehabilitacyjne urządzenia osób niepełnosprawnych. Określenie 

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym ww. dostosowań 
będzie uzależnione od potrzeb dziecka lub ucznia niepełnosprawnego. 



IPET

(§ 6 ust. 1 pkt 8)

wybrane zajęcia edukacyjne realizowane indywidualnie lub w mniejszej 
grupie 

■ Możliwość zaplanowania i organizacji wybranych zajęć wychowania 
przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem 
lub uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów. 

■ taka forma realizacji zajęć może wynikać z indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub wynikających  z wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania dziecka lub ucznia. 

■ zawarcie w IPET



IPET

(§ 7 ust. 7 pkt 5)

Zadania nauczycieli dodatkowo zatrudnionych tzw. wspomagających

• prowadzą inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
dziecka lub ucznia, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 
resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.

■ Kwalifikacje

Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania 
przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką 
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną 
formą wychowania przedszkolnego, powierza prowadzenie zajęć, o 
których mowa w § 5 pkt 4, nauczycielom lub specjalistom posiadającym 
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności ucznia.  
(§ 23./15 ust. 3/16 ust. 1)



Każde dziecko powinno czuć, że szkoła pomaga mu stać się 
lepszym człowiekiem. Bohaterem.

Philip Zimbardo

Dziękuję za uwagę
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