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I.PODSTAWA PRAWNA 

 
1. Ustawa z dnia 7 wrze śnia 1991 r . o systemie oświaty, określająca  zobowiązania systemu 

oświaty wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( m.in. art. 1 tej ustawy )  

  

 2. Rozporz ądzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listop ada 2010 r . w sprawie: 

a. zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487), 

b. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1490), 

c. warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i 

oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489), 

d. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1491), 

e. szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488), 

 

 II. SKĄD BĘDZIEMY CZERPAĆ INFORMACJE O POTENCJALE I 

PROBLEMACH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI? 

 

1.Informacje o potencjale i problemach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

będziemy  czerpać z różnych źródeł, np.: 

˘ z informacji zawartych w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

˘ z obserwacji prowadzonych przez nauczycieli w szkole, 

˘ z rozmów i wywiadów prowadzonych z rodzicami lub opiekunami prawnymi, 

˘ z informacji nauczycieli, wychowawców , 

˘ z analizy prac ucznia , 

˘ z analizy oceny opisowej ucznia, 

- z literatury (książki, artykuły w prasie specjalistycznej), 

- z uznanych portali internetowych,  ze stron internetowych i publikacji organizacji społecznych i 

innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, m.in.: centrów pomocy 



 4

rodzinie, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków pomocy społecznej, świetlic 

socjoterapeutycznych i środowiskowych itp. 

 

 

III. NA  CZYM POLEGA POMOC PSYCHOLOGICZNO -  

PEDAGOGICZNA UDZIELANA UCZNIOWI? 

 

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, wynikających w 

szczególności  (wykres  nr 1):  

 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w  s zkole 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.





IV. JAKIE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI P OTRZEBAMI EDUKACYJNYMI I 

ROZWOJOWYMI BĘDĄ WYKORZYSTYWANE W SZKOLE? 

 

 
l.p. 

 
Formy 
pomocy 

 

Dla kogo? 

 
Na jakiej 

podstawie? 

 
Kto prowadzi 

tę formę? 

 
Ile trwa pojedyncza 
jednostka tej formy? 

 
Jaki jest czas 

udzielania 
pomocy? 

 
Ilu 

uczniów? 

 
 
1. 

 
 
 
 
Zajęcia 
korekcyjno- 
kompensacyjne 

 
 
dla uczniów z 
zaburzeniami 
i odchyleniami 
rozwojowymi 
 
- specyficznymi 
trudnościami 
w uczeniu się 

 
 
zalecenia 
zespołu 
w odniesieniu 
do ucznia 
posiadającego: 
orzeczenie 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego 

 
 
nauczyciele i 
specjaliści 
posiadający 
kwalifikacje 
odpowiednie dla 
rodzaju 
prowadzonych 
zajęć 

 
 
60 min. (§ 13 ust. 1) 
W uzasadnionych 
przypadkach 
dopuszcza się 
prowadzenie zajęć 
specjalistycznych 
w czasie krótszym 
niż 60 minut, 
zachowując 
ustalony dla ucznia 

łączny czas tych zajęć 

 
 
Do zlikwidowania opóźnień w 
uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 
wynikających z podstawy 
programowej kształcenia 
ogólnego dla gimnazjum lub 
złagodzenia albo wyeliminowania 
zaburzeń stanowiących powód objęcia 
ucznia daną formą pomocy 
psychologiczno -pedagogicznej 

 

 

do 5  osób 

 
 
2. 

 
 
Zajęcia 
logopedyczne 
 

 
˘ dla uczniów z 
zaburzeniami 
mowy, które 
powodują 
zaburzenia 
komunikacji 
językowej 
oraz utrudniają 

naukę, 

 
 - orzeczenie 
o potrzebie 
indywidualnego 
nauczania, 
-  opinię 
Poradni… 
- rozpoznano 
indywidualną 
potrzebę 
objęcia ucznia 
pomocą 

 60 min. (§ 13 ust. 1) 
W uzasadnionych 
przypadkach 
dopuszcza się 
prowadzenie zajęć 
specjalistycznych 
w czasie krótszym 
niż 60 minut, 
zachowując 
ustalony dla ucznia 
łączny 
czas tych zajęć 

 
 
 
Udzielania uczniowi danej 
formy pomocy psychologiczno 
-pedagogicznej  

 

 

do 4  osób 
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3. 

 
Zajęcia 
socjoterapeutyc
zne, 
inne zajęcia 
o charakterze 
terapeutycznym 

 
dla uczniów z 
dysfunkcjami 
i zaburzeniami 
utrudniającymi 
funkcjonowanie 
społeczne 

 

 
- orzeczenie 
o potrzebie 
indywidualnego 
nauczania, 
-  opinię 
Poradni… 
- rozpoznano 
indywidualną 
potrzebę 
objęcia ucznia 
pomocą 

   

 

 

 

do 10 

 
 
4. 

 
 
 
Zajęcia 
dydaktyczno 
-wyrównawcze 

 
 
dla uczniów 
mających 
trudności w nauce, 
w szczególności 
w spełnianiu 
wymagań 
edukacyjnych 
wynikających 
z podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego dla 
danego 
etapu 
edukacyjnego 

 
 
dla uczniów 
mających 
trudności w 
nauce, 
w szczególności 
w spełnianiu 
wymagań 
edukacyjnych 
wynikających 
z podstawy 
programowej 
kształcenia 
ogólnego dla 
danego 
etapu 

edukacyjnego 

   

 

 

45 min. 

 

 

 

 

do 8 

 
5. 

 
Zajęcia 
rozwijaj ące 
uzdolnienia 
 

 
dla uczniów 
szczególnie 
uzdolnionych 
 

     

 do 8 
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6. 

 
Zajęcia 
związane 
z wyborem 
kierunku 
kształcenia 
i zawodu 
oraz 
planowaniem 
kształcenia 
i kariery 
zawodowej 
 

 
dla uczniów 
gimnazjum 
 klasy III 

 
wspomaganie 
uczniów 
w podejmowaniu 
decyzji 
edukacyjnych 
i zawodowych 

 
doradca 
zawodowy 
(§ 31 ust. 
1 pkt 2) 
nauczyciele, 
wychowawcy 
klas, 

 
Czas trwania jednostki zajęć, czas trwania udzielanej pomocy oraz liczba 
uczestników zajęć wynika z organizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego w 
szkole. 
 
Na poszczególnych przedmiotach realizowane są elementy doradztwa 

edukacyjno – zawodowego, a w klasach odbywają się zajęcia z tym związane, 

przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

 
7. 

 
 
Porady 
i konsultacje 

 
dla uczniów 
Tematyka i forma 
prowadzonych 
zajęć będą 
uwzględniać 
indywidualne 
potrzeby 
edukacyjne i 
możliwości 
 

 

 

 

Forma prowadzonych zajęć będą uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne i możliwości 

 
8. 

 
Porady, 
konsultacje, 
warsztaty, 
szkolenia 
 
 

 
dla rodziców, 
uczniów, 
nauczycieli 

 
Tematyka i forma prowadzonych zajęć będą uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne i możliwości 
psychofizyczne ucznia i odpowiadać zdiagnozowanym problemom lokalnego środowiska 

 



V.KTO ORGANIZUJE POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZN Ą DLA 

UCZNIA? 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły niezwłocznie po otrzymaniu 
orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym 
poradnie specjalistyczne lub po uzyskaniu od nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, informacji o rozpoznaniu 
indywidualnej potrzeby ucznia i konieczności udzielenia mu pomocy. 

2. Zadania dyrektora gimnazjum określa wykres nr 2 poniżej: 
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- 

VI. KTO  UDZIELA UCZNIOWI POMOCY  PSYCHOLOGICZNO -

PEDAGOGICZNEJ  

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych oraz specjaliści. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych 

oraz specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem tworzą zespół planujący i koordynujący 

udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej temu uczniowi . 

 

2. Do grupy specjalistów zaliczamy w szczególności: psychologów, pedagogów, logopedów 

i doradców zawodowych. 

 

3. Zadania pedagoga szkolnego : 

a) prowadzenie działań pedagogicznych wynikających z zadań zespołu planującego i 

koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi,  

b) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, a także wspieranie mocnych stron uczniów , 

c) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

realizacja różnych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów , 
 
  
VII. KTO MOŻE INICJOWAĆ OBJĘCIE UCZNIA POMOCĄ 
PSYCHOLOGICZNO-  PEDAGOGICZNĄ? 
 
1. Osoby mogące wystąpić z inicjatywą udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
to : 

1) uczniowie  

2) rodzice uczniów  

3) nauczyciele 

4) wychowawcy grupy wychowawczej 

5) specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem  

 

VIII. ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU PLANUJ ĄCEGO I 
KOORDYNUJĄCEGO UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ 
UCZNIOWI 
    

1. Zespół planujący i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej powołuje 

dyrektor gimnazjum dla ucznia: 
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 a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , 

 b) posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania, 

c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej , 

d ) wobec którego nauczyciel, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych . 

 

2. W skład Zespołu tworzą nauczyciele, wychowawcy  oraz specjaliści  prowadzący zajęcia z 

uczniem ( np. pedagog ) , którzy i mają zawsze obowi ązek obecności na spotkaniu. 

 W spotkaniach zespołu mogą brać udział inne osoby, wskazane w przepisach np.  lekarz, 

przedstawiciel organu prowadzącego, i rodzice  ucznia, przedstawiciele Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej ( załącznik nr 1) 

 

3. Pracą Zespołu kieruje koordynator wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

 

4. Spotkania Zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, osoba koordynująca prace , nie rzadziej jednak niż 

dwa razy w roku szkolnym. 

 

5. Do głównych zadań Zespołu Nauczycieli  należy: 

 

a) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 

szczególne uzdolnienia; 

 

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- 

-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie 

lub opinię (…) także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii. 

 

c) zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji 

 

 

Szczegółowy wykaz zada ń zespołu przedstawia wykres nr 3   poni żej: 
 
 

 

 

 

 



Wykres nr 3: Zadania zespołu.



IX. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO - TERAPEUTYCZNY  (IPET)   
 
 
1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zespół  opracowuje wyłącznie 

dla ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

(  Nie opracowuje się dla tego ucznia planu działań wspierających, nie zakłada się też dla niego karty 

indywidualnych potrzeb! ) 

 

2. Elementy  indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) 

 

a)zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o 

których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

b) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów ów prowadzących zajęcia z 

uczniem, w tym przypadku: 

- ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

- ucznia niedostosowanego społecznie – zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, 

-  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – zakres działań o charakterze 

socjoterapeutycznym; 

c) formy i metody pracy z uczniem; 

d) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy, ustalone przez dyrektora szkoły, będą realizowane; 

e) określone przez zespół działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania szkoły  

z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,   instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży, w zakresie realizacji zadań na rzecz ucznia, którego IPET dotyczy; 

f) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia , 

g) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zaleceń zawartych w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz realizacji zadań na rzecz integracji ucznia ze 

środowiskiem rówieśniczym. 

 
X PLAN DZIAŁA Ń WSPIERAJĄCYCH (PDW) 
 

 

1 Plan działań wspierających (PDW) opracowuje się dla uczniów  objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, czyli: 
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˘ dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego  nauczania; 

˘ dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, np. opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się ,  

˘ dla ucznia, wobec którego nauczyciel, wychowawca klasowy lub specjalista stwierdził potrzebę 

objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą  przeprowadzonych działań 

pedagogicznych. 

 

2. Elementy planu działań wspierających ( PDW) 

 

a) cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

b)działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

c)  metody pracy z uczniem; 

d)zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o 

których mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych; 

d) działania wspierające rodziców ucznia; 

6) zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, podejmowanego na rzecz ucznia, którego PDW dotyczy. 

 

3. Dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne zespoły mogą opracować wspólny plan działań wspierających 

 

4. Dla uczniów posiadających plan działań wspierających (PDW) zakłada się kartę indywidualnych 

potrzeb ucznia (zwaną dalej „kart ą”-  załącznik nr 2). 

 

5. Zakres informacji zawartych w karcie 

a) imię (imiona) i nazwisko ucznia; 

b) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy do którego uczeń uczęszcza; 

c) informację dotyczącą: 

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego  nauczania lub opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub 

opinii; 

d) potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzonej w wyniku 

przeprowadzonych działań pedagogicznych,  
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e) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne , 

f) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej; 

g) ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane; 

h) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczniowi; 

i) terminy spotkań zespołu; 

j) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu 

 

 

6. Kartę przechowuje się w  indywidualnej teczce założonej dla każdego ucznia objętego pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. Teczka ta zawiera całą   dokumentację badań i czynności 

uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga . 

 

7.  Po ukończeniu przez ucznia szkoły oraz w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, rodzice 

ucznia  otrzymują oryginał karty. W dokumentacji, o której mowa w pkt.6 pozostaje kopia karty. 

Za zgodą rodziców ucznia  dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszczał, przekazuje kopię karty do 

szkoły lub placówki […] do której uczeń został przyjęty. 

 

 

XI UWAGI KOŃCOWE 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się  i udziela na zasadach określonych w   

Rozporządzeniu z dnia  17 listopada 2010 r . od : 01.09.2011 r.  

Wyjątkiem jest powołanie w szkole Zespołu  Nauczycieli, który  tworzy się przed opracowaniem 

arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012.  

2. Zespól ..nie później niż do 30 kwietnia danego roku określa zalecane formy i sposoby pomocy.  

 Dyrektor, na tej podstawie planuje organizacje pomocy, w roku szkolnym 2011/2012 (w arkuszu  

organizacji).  
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Załącznik nr 1 

 

Zespół Nauczycieli nr 1  ( dla uczniów klas pierwszych ) do planowania i 

koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

Gimnazjum nr 1 od 01.09.2011 r. 

l.p Imi ę i nazwisko nauczyciela Zadania 

wykonywane w 

szkole 

Funkcja pełniona w 

Zespole 

1. Barbara Śliwa wychowawca  Koordynator dla kl.1a 

2. Anna Woźniak wychowawca Koordynator dla kl.1b 

3 Jerzy Zduń wychowawca Koordynator dla kl.1c 

4 Sławomir Mosiężny wychowawca Koordynator dla kl.1d 

5 Robert Kostecki wychowawca Koordynator dla kl.1e 

6 Małgorzata Urbańczyk wychowawca Koordynator dla kl.1f 

7 Mirosława Chmiel pedagog  

8 Maria Latosiewicz nauczyciel  

9. Bernadeta Gibała nauczyciel  

 

 

Zespół Nauczycieli nr 2 ( dla uczniów klas drugich ) 

 

l.p Imi ę i nazwisko nauczyciela Zadania 

wykonywane w 

szkole 

Funkcja pełniona w 

Zespole 

1. Bogusław Janas wychowawca  Koordynator dla kl.2 a 

2. Ewelina Zlezarczyk wychowawca Koordynator dla kl.2 b 

3 Teresa Salawa wychowawca Koordynator dla kl. 2 c 

4 Krystyna Oliwa wychowawca Koordynator dla kl.2 d 

5 Zbigniew Wiącek wychowawca Koordynator dla kl.2 e 

6 Magdalena Miętka wychowawca Koordynator dla kl.2 f 

7 Mirosława Chmiel pedagog  

8 Marta Burkat nauczyciel  

9. Irena Chwiej nauczyciel  
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Zespół Nauczycieli nr 3  ( dla uczniów klas trzecich ) 

 

l.p Imi ę i nazwisko nauczyciela Zadania 

wykonywane w 

szkole 

Funkcja pełniona w 

Zespole 

1. Edyta Baranek wychowawca  Koordynator dla kl.3a 

2. Jadwiga Lenart wychowawca Koordynator dla kl.3b 

3 Anna Pardyak wychowawca Koordynator dla kl.3c 

4 Katarzyna Twardosz wychowawca Koordynator dla kl.3d 

5 Paweł Biela wychowawca Koordynator dla kl.3e 

6 Monika O’ Mahony wychowawca Koordynator dla kl.3f 

7 Mirosława Chmiel pedagog  

8 Beata Baczyńska  nauczyciel  

9. Marta Kasperek nauczyciel  

 

 

 

Zespół Nauczycieli nr 4  ( dla uczniów  posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego 

 

l.p Imi ę i nazwisko nauczyciela Zadania 

wykonywane w 

szkole 

Funkcja pełniona w 

Zespole 

1. Jolanta żaba   pedagog Koordynator  

2.  Mirosława Chmiel  pedagog   

3  Jarosław Pietrzak  nauczyciel   

4  Katarzyna Habera-Kozieł  nauczyciel   

5. Anita Wygona-Wątor  nauczyciel  
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Załącznik nr 2 

Gimnazjum nr 1 w Myślenicach 

 

Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia nr …. 
 

1.  
Termin założenia karty 

 
 

2.  
Imię i nazwisko ucznia 

 
 

3.  
Nazwa szkoły 

 
Gimnazjum nr 1 w My ślenicach 

 
4.  

Klasa do której uczęszcza uczeń 
 
 

5.  
Podstawa(y) założenia karty        
( np. opinia lub orzeczenie PPP- 
podać numer i datę dokumentu) 

 
 
 
 
 
 

 
6. Zakres ,  w którym ucze ń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi  

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ora z możliwo ści psychofizyczne; 

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

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

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

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

a) Mocne strony ucznia ( na podstawie opinii, orzeczenia,..) 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

b) Słabe strony ucznia ( na podstawie opinii, orzeczenia,..) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

7. Zalecenia zespołu : 

 

a) Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogic znej 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 

b) Sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

 

c) Okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogi cznej dla okre ślonych 
wcześniej form i sposobów 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 

 

8. Terminy spotka ń zespołu 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 
 

 

 

podpisy osób biorących udział w spotkaniu zespołu 
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ZATWIERDZONE PRZEZ DYREKTORA FORMY POMOCY PSYCHOLOG ICZNO -
PEDAGOGICZNEJ 
 
1.Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicz nej z podaniem wymiaru godzin 

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

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

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

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

……………………………………………………. 

2.Sposoby pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

…………………………………………………………………  

3.Okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogic znej dla okre ślonych wcze śniej form i 
sposobów 

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

  

 

Podpis dyrektora 

 

4.Ocena efektywno ści udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
……………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

…………………………. 

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

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

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

…………………………………………………………… 

 

Data…………………………………… 

                      
                                                    Podpisy osób uczestniczących w spotkaniu zespołu 

 


