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PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIASECZNIE



Teren działania poradni

m.in.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIASECZNIE

ok. 40 000 dzieci i młodzieży  w  266 placówkach edukacyjnych



Dziecko

w sprawie

o potrzebie

do 3 r.ż przedszkole klasy I-III klasy IV-VIII szkoła średnia do 25 r.ż. 

ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: diagnoza, opinia/orzeczenie, terapia

opinia

orzeczenie

opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia
nauki w szkole; wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej; odroczenia rozpoczęcia spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego; spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą; zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego; objęcia
ucznia nauką w klasie terapeutycznej; dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia; specyficznych trudności w uczeniu się; objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce; udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub
tok nauki; przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy; pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami
zdrowotnymi do szkoły średniej; zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania
określonej pracy lub nauki zawodu; braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć
zarobkowych; inne opinie w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży (np. dla PZP,
Sądu)

kształcenia specjalnego dla ucz. niepełnosprawnych, niedostosowanych społ., zagrożonych niedostosowaniem społ.; indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania ze względu na stan zdrowia ucz.; zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim;  

ZOZ  
ŻŁOBEK

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIASECZNIE



ABC orzecznictwa



Orzeczenia i jedna opinia

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 września 2017 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w 
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

• orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego

• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania

• orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

• opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

• brak potrzeby…



Opinia o potrzebie WWR

• Od chwili wykrycia niepełnosprawności u dziecka do podjęcia nauki

• Do 3 r. ż. dziecka zajęcia mogą być prowadzone na terenie domu 

• Zajęcia mogą być prowadzone w grupie do 3 osób

• W wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w uzasadnionych 
przypadkach i za zgodą organu prowadzącego wymiar zajęć może 
być większy

• Nowoczesne WWR – od paradygmatu medycznego (deficyty) do 
modelu transdyscyplinarnego (rodzina) 



Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

• Dane
• Na okres:

- wychowania przedszkolnego 
-roku szkolnego  
-etapu edukacyjnego  

• ze względu na:
- niepełnosprawność dziecka lub ucznia
- niedostosowanie społeczne
- zagrożenie niedostosowaniem społecznym



• Rodzaje niepełnosprawności u dzieci/uczniów:
a) niesłyszące
b) słabosłyszące
c) niewidzące
d) słabowidzące
e) niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
f) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
g) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
h) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
i) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
j) z niepełnosprawnością sprzężoną  



Procedury 

• Orzeczenia dla:

- dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, 
mających siedzibę na terenie działania poradni (powiat piaseczyński),

-dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka 
mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego

• Diagnoza potrzeb i możliwości:

-psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, inne (np. terapeutyczne)

-informacja ze szkoły



• Zaświadczenia lekarskie dla:
- dzieci i uczniów słabosłyszących/niesłyszących m. in. audiogram wraz 
z opisem,
- dzieci słabowidzących/ niewidomych - diagnoza okulistyczna z 

uwzględnieniem określenia ostrości wzroku, pola widzenia, zalecenia 
okulisty dotyczące zastosowania pomocy optycznych itp.
- dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,
- dzieci z niepełnosprawnością ruchową  -opis problemów ruchowych 

wpływających na funkcjonowanie dziecka, zalecenia dotyczące 
koniecznego sprzętu rehabilitacyjnego lub pomocy, 
- dzieci z afazją - diagnoza neurologa, badanie słuchu wraz z opisem,
- dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym – diagnoza 

psychiatry



• Jeżeli przewodniczący zespołu uzna, że dokumentacja jest 
niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, informuje rodzica 
o konieczności jej uzupełnienia lub kieruje dziecko na diagnozę do 
odpowiednich specjalistów w poradni.

• Po złożeniu przez rodzica wniosku wraz z kompletną dokumentacją 
uzasadniającą wniosek przewodniczący zespołu wyznacza termin 
posiedzenia zespołu i informuje o tym wnioskodawcę (30 dni – KS, 
WWR, ZRW; 14 dni - NI).

• Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo 
uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

• Orzeczenie jest gotowe do odbioru w terminie 7 dni od dnia wydania.

• Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu.



Zalecenia 
1. Zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka lub ucznia:
-stała pomoc w przeformułowaniu zbyt trudnych pytań, poleceń i tzw. zadań
z treścią oraz wyjaśnianie, naprowadzanie i wspieranie toku myślenia przy
rozwiązywaniu zadań,
-stwarzanie uczniowi możliwości wykonania zadania polegającego na
sprawdzeniu rozumienia tekstu na podstawie odbioru słuchowego w oparciu
o możliwość słuchania i obserwowania ust osoby czytającej tekst, a nie tylko
odsłuchiwania go z nośnika elektronicznego,
-wskazane dostosowanie warunków i form egzaminu,
-podczas zadań wymagających koncentracji uwagi wskazane wydłużenie
czasu realizacji zadania, również wydłużanie czasu trwania klasówek,
sprawdzianów.



1.Jeżeli zachodzi potrzeba indywidualnego wsparcia dziecka lub
ucznia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry - zakres tego
wsparcia, wraz z uzasadnieniem:

- nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki
specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów
niepełnosprawnych lub

- specjalistów lub

- pomoc nauczyciela.



• Nauczyciele „wspomagający” (godziny zgodne z Kartą Nauczyciela)
- prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz (…)
realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
-prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami
grup wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi,
niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
-uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w
programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup
wychowawczych;
-udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne (…) w
doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
-prowadzą zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w
szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;



2. Należy określić zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne (…) wraz ze
wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w
przypadku dzieci i uczniów niepełnosprawnych - również zalecanych rodzajów
zajęć rewalidacyjnych, wraz z uzasadnieniem.

• W ramach zajęć rewalidacyjnych (z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut, z
dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut, dla uczniów 60 minut i 2 godziny w
tygodniu) w programie należy uwzględnić w szczególności rozwijanie
umiejętności komunikacyjnych przez:

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa 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.



Rewalidacja - definicja

• Terminy rehabilitacja (z łac. habilis – zdatny, zręczny; habilitatio –
przywrócony) i rewalidacja ( z łac. re –znów, na nowo; validus – mocny,
w pełni sprawny) są współcześnie używane zamiennie.

• „W rewalidacji (w rehabilitacji) chodzi o złożone i skoordynowane
działania o charakterze leczniczym, psychologicznym, pedagogicznym i
społeczno-zawodowym, które zmierzają do rozwinięcia lub przywrócenia
u osoby trwale poszkodowanej na zdrowiu sprawności, zdolności i
możliwości niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.” (A.Hulk
za U.Morcinek 2011pdf )



• Nie ma w przepisach informacji czy zajęcia rewalidacyjne 
powinny odbywać się indywidualnie czy grupowo. Taka 
informacja powinna być zapisana w IPET,  a forma zależna jest 
od potrzeb dziecka/ucznia.

• Zajęcia w ramach kształcenia specjalnego odbywają się na 
terenie przedszkola/szkoły.



• Dla ucznia niedostosowanego społecznie wskazane są działania o
charakterze resocjalizacyjnym,

• Dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym wskazane są
działania o charakterze socjoterapeutycznym;

• W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (jednostka zajęć to 45
minut):

-zajęcia rozwijające uzdolnienia
-zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się
-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
-zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze
terapeutycznym (organizuje się je dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole lub placówce oraz
z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły lub placówki)
-zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem
kształcenia i kariery zawodowej.



3. Wszystkie możliwe formy kształcenia specjalnego, poczynając od
najkorzystniejszej dla dziecka lub ucznia:

• w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, innej
formie wychowania przedszkolnego – w przypadku dzieci niepełnosprawnych,

• w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej – w przypadku
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym,

• w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii – w przypadku
uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

• w przedszkolu specjalnym albo szkole specjalnej w specjalnym ośrodku szkolno-
wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów, którzy z powodu
niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu
zamieszkania,

• w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność intelektualna.



4. Określić potrzebę realizacji wybranych zajęć wychowania
przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub
uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów - w przypadku
dziecka lub ucznia napotykającego na trudności w funkcjonowaniu
wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, wraz z uzasadnieniem
(zaświadczenie lekarskie lub informacja ze szkoły):
• Nie dotyczy.
• Aktualny stan zdrowia dziecka i jego funkcjonowanie (…) wskazują na

potrzebę realizowania części zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w
grupie do 5 osób.

• Aktualny stan zdrowia ucznia i jego funkcjonowanie nie wskazują na
taką potrzebę, jednakże jeżeli problemy w funkcjonowaniu nasiliłyby się
to Zespół Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w szkole może ustalić
odpowiednio zindywidualizowaną formę zajęć dla dziecka.



5. Zalecane działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka lub
ucznia i wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły oraz
działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia, wraz z uzasadnieniem

•Dziecko wymaga wsparcia w zakresie: dostosowania otoczenia w taki sposób,
aby mogło się samodzielnie poruszać; dostosowania i zmodyfikowania pomocy
szkolnych tak, by mogło z nich w pełni korzystać; dostosowania miejsca pracy
tak, aby mogło przyjąć prawidłową pozycję siedzącą, zwłaszcza przez dłuższy
czas, bez zmęczenia; stosowania aktywizujących metod i form pracy
dydaktycznej i terapeutycznej; większego niż standardowe użycia w edukacji
środków informatycznych – wskazana możliwość pisania w klasie na komputerze
lub tablecie; rozwijania zainteresowań dziecka i zdobywania przez niego
doświadczeń; wzmacniania samooceny dziecka; zapewnienia dziecku dostępu
do szerokiej sieci wsparcia społecznego w szkole, środowisku domowym i
rówieśniczym.

•Konieczna psychoedukacja rodziców i pomoc psychologa w celu
ukierunkowania działań na pomoc dziecku, budowanie jego tożsamości i
wyznaczanie dalszych celów edukacyjno-terapeutycznych.



6. Należy określić, w zależności od potrzeb dziecka lub ucznia
niepełnosprawnego, niezbędny w procesie kształcenia sprzęt
specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych, wraz z uzasadnieniem (tylko u dzieci z
niepełnosprawnością ).

• W celu modelowania pożądanych zachowań można wykorzystywać
nagrania video, filmy z sytuacjami społecznymi.

• Wskazane tworzenie graficznych planów dnia ułatwiających orientację,
zapewniających przewidywalność zdarzeń, poprzez co uczeń będzie miał
większe poczucie bezpieczeństwa.

• Zaproponowany przez nauczyciela program powinien być dostosowany
do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.

• Można zastosować system FM.



7. Zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych przez przedszkole, szkołę w celu
realizacji zaleceń, o których mowa w pkt 1-6

• Ocenianie powinno bazować na mocnych stronach ucznia i mieć charakter motywujący
do pokonywania trudności w nauce. Monitorowanie skuteczności działań
terapeutycznych musi być zaplanowane, przebiegać w równych odstępach czasu (co
kwartał, co pół roku). Można zastosować diagnozę pedagogiczną, testy osiągnięć
szkolnych, diagnozę funkcjonalną widzenia.

• Wskazana jest również współpraca z rodzicami i omówienie zmian zachodzących w
uczniu na terenie domu. Przydatna może okazać się sformułowana przez zespół ankieta
dla rodziców.

• Ocenę realizacji celów edukacyjnych czyli opanowanie podstawy programowej
kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów nauczania ustala nauczyciel
prowadzący. Ocena realizacji celów terapeutycznych jest dokonywana na bieżąco
poprzez obserwację i analizę postępów dziecka, zaangażowanie w pracę oraz nabywanie
kompetencji społecznych. Podsumowująco można opracować indywidualny arkusz
obserwacji uwzględniający m.in.: sposób i poziom komunikacji ucznia, samodzielność,
motywacje dziecka: zewnętrzne i wewnętrzne, umiejętność współdziałania z dorosłym,
współdziałanie z rówieśnikami, mocne strony dziecka.



Dodatkowe informacje

• W zależności od potrzeb podaje się dodatkowe istotne informacje o dziecku lub 
uczniu, w szczególności o wspomagającej lub alternatywnej metodzie 
komunikacji (AAC), którą posługuje się dziecko lub uczeń.

• Uchylenie poprzedniego orzeczenia z uwagi na:
1. zmianę okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia; 
2. potrzebę zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu; 
3. potrzebę zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

• Odwołanie od orzeczenia

• Dane



Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego

• dla uczniów realizujących obowiązek szkolny/obowiązek nauki oraz dzieci realizujących
roczne przygotowanie przedszkolne, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie
utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola - w zaświadczeniu lekarz specjalista lub
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia
specjalistycznego, określa:

-przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub
ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
-rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem
alfanumerycznym, zgodnym z ICD, oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu
zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub
znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
-w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie
orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie
wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w
zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, stwierdzi, że
zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia.



• Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia 
indywidualnego nauczania są prowadzone przez nauczyciela lub 
nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem 
lub uczniem.

• Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia 
indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka 
lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym.

• W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe 
zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania
danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (czyli bez 
dodatkowych zajęć).



• W przypadku dzieci i uczniów objętych indywidualnym przygotowaniem
przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, lub szkoły, dyrektor
organizuje różne formy uczestniczenia dziecka lub ucznia w życiu
przedszkolnym lub szkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia
dziecku lub uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i
uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych
oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach
edukacyjnych.

• Dzieci i uczniowie objęci indywidualnym przygotowaniem
przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem uczestniczą w ww.
formach, w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach z zakresu doradztwa
zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć.



• Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na
podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z
którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia, uległ czasowej
poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego lub szkoły, dyrektor zawiesza organizację odpowiednio
indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego
nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.

• Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na
podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z
którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia
uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji
odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub
indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której
działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący.



IPET 
czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

• Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole określa:
-zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego
oraz wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

-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 przedszkolnym lub szkolnym, w tym w przypadku działania o charakterze
rewalidacyjnym, socjoterapeutycznym lub resocjalizacyjnym



-formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane,
-działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb –
zakres współdziałania z innymi podmiotami,
-zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne
zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
-rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do
rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania
technologii wspomagających to kształcenie,
-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 w formie indywidualnej



• IPET tworzą wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem na
podstawie wniosków z wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

• Dyrektor zawiadamia pisemnie rodziców lub pełnoletniego ucznia o terminie
spotkania, gdyż mają oni prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu a także w
opracowaniu i opracowaniu programu oraz dokonywaniu
wielospecjalistycznych ocen. Pamiętajmy, że rodzice najlepiej znają swoje
dziecko.

• IPET jest tworzony 30 dni od dnia złożenia orzeczenia lub do 30 września dla
dzieci rozpoczynających przedszkole lub szkołę.

• Co najmniej dwa razy w roku szkolnym, zespół dokonuje okresowej
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając
ocenę efektywności programu oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji
programu.



• Wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania uwzględniają w
szczególności:

-indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony,
predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
-w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony
nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;
-przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w
funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające
funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym lub
szkolnym, także napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia
w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub
szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich
przezwyciężenia.



Strony internetowe

https://www.ore.edu.pl/

http://poradnia.piaseczno.pl/

https://www.ore.edu.pl/
http://poradnia.piaseczno.pl/


Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Dziecko

Rodzina

Placówki

oświatowe
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• diagnoza i terapia psychologiczna,

• diagnoza pedagogiczna,

• terapia pedagogiczna specyficznych trudności 
w uczeniu się,

• diagnoza i terapia logopedyczną, 

• diagnoza i terapia integracji sensorycznej,

• poradnictwo dla dzieci, młodzieży i rodziców,

• grupy warsztatowo – edukacyjne dla dzieci, 
rodziców,

• grupy wsparcia dla rodziców,

• psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin,

• interwencja kryzysowa,

• terapia metodą prof. Tomatisa - stymulacja          
audio-psycho-lingwistyczna zaburzenia uwagi 
słuchowej i lateralizacji słuchowej,

• Biofeedback - metoda zwiększająca 
efektywność pracy mózgu,

• badanie uwagi słuchowej,

• Metoda Warnkego – badanie i terapia 
przetwarzania wzrokowego i słuchowego,

 Budowanie sieci wsparcia dla specjalistów 
pomocy p-p, wychowawców

Oferta poradni 
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Zadania i kompetencje

Umocowania prawne Przedszkola
+ RPP

Szkoły Ośrodki Poradnia 
P-P

Ustawa o systemie oświaty, Ustawa prawo oświatowe,
Karta Nauczyciela + + + +

Rozporządzenie - organizowanie pomocy p-p + + + +
Rozporządzenie - organizowanie kształcenia, wychowania i 
opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostos. 
społ. i zagrożonych niedostos. społ. 

+ + + +

Rozporządzenie - organizowanie wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci + +

Rozporządzenie - organizowanie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych  (3-25 r.ż) + + +
Rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 
przez zespoły orzekające działające w publicznych PPP +

Rozporządzenie w sprawie zasad działania publicznych PPP +
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W PIASECZNIE



Diagnoza i praca z dzieckiem/uczniem/wychowankiem 

na terenie placówki oparta na jej zasobach

 Badania przesiewowe w klasach I-III w celu wykrycia ryzyka
dysleksji skierowanie ucznia na zajęcia i praca do
wyrównania deficytów lub końca klasy III.

 Badania przesiewowe, a przy stwierdzeniu ogólnych trudności
w nauce lub problemów z zachowaniem objęcie ucznia
pomocą psychologiczno-pedagogiczną (zajęcia z psychologiem
i innymi specjalistami).
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Warto pamiętać

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia,
dysortografia, dyskalkulia) może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po
ukończeniu III klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia
szkoły podstawowej. Opinia wydana po ukończeniu klasy trzeciej szkoły podstawowej
zachowuje swoją ważność na egzaminach na kolejnych etapach edukacyjnych.

Opinia może być wydana także uczniowi szkoły średniej 

na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia z
uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia
lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia. Wniosek wraz z
uzasadnieniem należy złożyć do dyrektora szkoły.

Dyrektor szkoły – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej – przekazuje
wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni.

Formy i warunki egzaminu określa rada pedagogiczna, nie poradnia.
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Warto pamiętać

Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie może być 
zwolniony z nauki drugiego języka obcego, gdyż nie jest objęty tym 
obowiązkiem. 

 Dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, pozwala na naukę drugiego języka
obcego nowożytnego uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim.
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Warto pamiętać
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• Nauczanie indywidualne – orzeczenie o potrzebie nauczania
indywidulanego ze względu na stan zdrowia dziecka/ucznia (odbywa się
w miejscu pobytu dziecka)

• Zajęcia w grupie od 1 do 5 osób – zapis w orzeczeniu o
potrzebie kształcenia specjalnego

• Zindywidualizowana ścieżka kształcenia – opinia w
sprawie objęcia dziecka/ucznia pomocą psych. – pedagog.

• „Nauczanie domowe” – opinia w sprawie spełniania przez
dziecko odpowiednio obowiązku rocznego przygot. przedszkolnego
poza przedszkolem … lub obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki
poza szkołą

• Indywidualny program lub tok nauki – opinia w sprawie
udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
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