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PRAWNE ASPEKTY POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ  

 

Szczecin, 28.11.2018r. 



ŹRÓDŁA  

 KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA - wyznacza standardy praw dziecka, 
określając jednocześnie zobowiązania Państw-Stron Konwencji. 

 KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - określa prawo dziecka do 
opieki i pomocy ze strony władz publicznych, a także zobowiązuje państwo do 
ochrony praw dziecka. 

 USTAWA PRAWO OŚWIATOWE I USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY - opisują 
praktyczną realizację zobowiązań państwa, np.: 

 „System oświaty w Polsce zapewnia dostosowanie treści, metod i organizacji 
nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej” (art. 1 
UPO), 

 „Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia” (art. 44c USO) 

 AKTY WYKONAWCZE - rozporządzenia 

  

  

  



 KTÓRE ROZPORZĄDZENIE? 

  

 

 

  

  

SZKOŁY  
PONADGIMNAZJALNE  

SZKOŁY  
PONADPODSTAWOWE 

 

WYDANE NA PODSTAWIE 
USO  

 

WYDANE NA PODSTAWIE 
UPO  



 POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

• 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. z 2017 r., poz. 1591 ze zm.).  

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 
532 ze zm.) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2017 r., poz. 1643.  

 

 

  

  



KSZTAŁCENIE SPECJALNE 

 SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

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

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015r. w 
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie                        
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1113 
ze zm.) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2017 r., poz. 1652. 

  

  



NAUCZANIE INDYWIDUALNE 

 SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

• 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. z 2017 r., poz. 1616);  

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.                    
w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1157 ze zm) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2017 r., poz. 1616.  

  

  



OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE, PROMOWANIE 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.  
w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy               
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1534). 

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania   
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 
r., poz. 843 ze zm.) – ostatnia zmiana Dz.U. z 2017 r., poz. 1651.  



DEFINICJA POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole 
i placówce polega na: 

 rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych ucznia, 

 rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 
ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego 
funkcjonowanie w szkole i placówce. 

 Cel pomocy: 

 wspieranie potencjału rozwojowego ucznia, 

 stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku 
społecznym. 

  



DEFINICJE 

 Indywidualne potrzeby rozwojowe – wynikają z etapu rozwoju 
procesów poznawczych i procesów emocjonalno-społecznych oraz 
rozwoju osobowości ucznia.  

  

 Indywidualne potrzeby edukacyjne – wiążą się z warunkami, jakie 
tworzy nauczyciel, aby uczeń mógł opanować stawiane przed nim 
wymagania. 

   

 Indywidualne możliwości psychofizyczne – wiążą się ze 
specyficznymi cechami jednostki wpływającymi na proces nauki. 
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ROZPORZĄDZENIE  MEN Z DNIA 3 SIERPNIA 2018 R. W SPRAWIE WYKAZU ZAJĘĆ  
PROWADZONYCH BEZPOŚREDNIO  Z UCZNIAMI LUB WYCHOWANKAMI ALBO NA ICH 
RZECZ PRZEZ NAUCZYCIELI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH ORAZ 
NAUCZYCIELI: PEDAGOGÓW,  PSYCHOLOGÓW,  LOGOPEDÓW,  TERAPEUTÓW  
PEDAGOGICZNYCH I DORADCÓW  ZAWODOWYCH (DZ.U. Z 2018 R., POZ. 1601) 

Specjaliści w szkołach realizują 
zadania związane z: 

prowadzeniem badań i działań 
diagnostycznych dzieci i młodzieży, w 
tym badań przesiewowych, 
diagnozowaniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych 
młodzieży w celu określenia ich 
mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień oraz 
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 
lub trudności w funkcjonowaniu, w 
tym barier i ograniczeń 
utrudniających im funkcjonowanie i 
uczestnictwo w życiu szkoły i 
placówki. 

Specjaliści w poradni realizują zadania 
związane z 

prowadzeniem badań 
diagnostycznych młodzieży, w tym 
badań przesiewowych i obserwacji 
funkcjonowania dzieci i młodzieży w 
środowisku wychowania i nauczania. 

  

  

  

  

  



SPECJALNE CZY SPECYFICZNE? 

 Specjalne potrzeby edukacyjne - obejmują potrzeby uczniów, którzy na 
podstawie opinii, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 
rozpoznania szkoły lub placówki wymagają objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną.  

 Kształcenie specjalne – specjalna organizacja nauki i metod pracy; 
proces kształcenia i wychowania dostosowany do potrzeb wychowanka i 
ucznia niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym 
lub niedostosowanego społecznie.  

 Specyficzne trudności w uczeniu się – 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 

  

  



DOSTOSOWYWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH  

 Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego 
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym; 

2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie 
tego orzeczenia; 

3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na 
potrzebę takiego dostosowania - na podstawie tej opinii; 

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów; 

5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania 
przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego 
- na podstawie tej opinii. 

  

  



ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE OPINII LEKARZA 

 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o 
ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń 
wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 

 Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, 
zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku 
możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na 
czas określony w tej opinii. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji tych 
zajęć uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole 
policealnej - semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu 
nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo 
"zwolniona". 

  

  

  



ZWOLNIENIA NA PODSTAWIE OPINII PPP LUB ORZECZENIA 

 Dyrektor szkoły na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na 
podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 
specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z 
wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego. 

 W przypadku ucznia, o którym mowa powyżej, posiadającego orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego 
nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 

 W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 
nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny 
klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona". 

  

  

  



PROCEDURA POZYSKIWANIA OPINII O SPECYFICZNYCH 
TRUDNOŚCIACH W UCZENIU SIĘ DLA UCZNIA SZKOŁY 
PONADGIMNAZJALNEJ 

 Wnioskodawcy:  

 nauczyciel lub specjalista wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej prowadzący zajęcia z uczniem w szkole 
(wymagana zgoda rodziców albo pełnoletniego ucznia) lub 

 rodzice lub 

 pełnoletni uczeń. 

 Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły.  

 Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje 
wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, i informuje o 
tym rodziców albo pełnoletniego ucznia. 

  

  



FORMY POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, 
a także w formie: 

 klas terapeutycznych, 

 zajęć rozwijających uzdolnienia, 

 zajęć rozwijających umiejętności uczenia się, 

 zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

 zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o 
charakterze terapeutycznym, 

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

 zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

 warsztatów, porad i konsultacji. 



FORMY POMOCY 
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 W szkole dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana                
w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz przez zintegrowane działania 
nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

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

 porad i konsultacji, 

 warsztatów i szkoleń. 

 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów  i 
nauczycielom w formie: 

 porad,  

 konsultacji,  

 warsztatów, 

 szkoleń. 



Zajęcia w formie indywidualnej 

indywidualny 
program edukacyjno- 

terapeutyczny 

zindywidualizowana 
ścieżka kształcenia 

indywidualne 
nauczanie w domu 

z włączaniem do klasy 

indywidualne 
nauczanie w domu 

uczeń ze SPE 

zajęcia w formie 
indywidualnej w 

szkole 

zajęcia w formie 
indywidualnej w 

domu 



Uczeń niepełnosprawny 
– zajęcia w szkole 

Włączanie ucznia 
w życie klasy/szkoły/ 
społeczności lokalnej 

Możliwość nauki w szkole: 
• ogólnodostępnej 
• integracyjnej 
• specjalnej 

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 

dodatkowa kadra 

nauczyciel  posiadający 
kwalifikacje do w zakresie 

pedagogiki specjalnej 

specjalista 

pomoc nauczyciela 

zajęcia z pomocy 
psychologiczno- 
pedagogicznej 

dydaktyczno- 
wyrównawcze 

rozwijające 
uzdolnienia 

specjalistyczne 

związane 
z wyborem 
kierunku 
kształcenia 
i zawodu 

rozwijające 
umiejętności 
uczenia się 

zajęcia 
rewalidacyjne 

nauka orientacji 
przestrzennej 

i poruszania się 

nauka systemu 
Braille’a 

nauka języka 
migowego 

rozwijanie 
umiejętności 
społecznych 

AAC 

inne 

zajęcia indywidualne 
lub w grupie 

do 5 osób 
w szkole 

zajęcia z klasą 



klasa terapeutyczna 
 

 
 

UCZEŃ CHOR Y – ZAJĘCI A W SZKOLE  

opinia publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej 

analiza funkcjonowania ucznia 
efekty działań 

poradnia+szkoła 

zindywidualizowana ścieżka 
kształcenia 

inne formy pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej 

zajęcia: dydaktyczno-wyrównawcze, 
specjalistyczne i inne 

porady, konsultacje, warsztaty 

zajęcia indywidualne zajęcia z klasą 

trudności z funkcjonowaniu, 
ograniczenia wynikające z choroby 

wniosek rodzica 

• tygodniowy wymiar godzin 
ustala dyrektor 

• okres objęcia nie dłuższy niż rok 
szkolny 



Indywidualne nauczanie 
Uczeń chory – zajęcia w domu z włączaniem 

możliwość okresowego 
zawieszenia zajęć w domu 

w przypadku poprawy stanu 
zdrowia 

m.in. uczniowie z depresją, po próbach samobójczych, z chorobami o ostrym przebiegu z okresową 
poprawą funkcjonowania 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania 

zajęcia w domu 

udział w wybranych zajęciach 
z klasą 

udział w życiu szkoły 

ułatwianie powrotu 
do szkoły 

tygodniowy wymiar IN 
określony w przepisach 
wyższy lub niższy – w 
zależności od potrzeb 

poza tygodniowym 
wymiarem IN 



Indywidualne nauczanie 

orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego nauczania 

zajęcia edukacyjne 
w domu ułatwianie powrotu do szkoły 

m.in. uczniowie leżący, z obniżoną odpornością (np. po przeszczepach, z chorobami nowotworowymi), 
po zabiegach chirurgicznych 

tygodniowy wymiar IN 
określony w przepisach 

wyższy lub niższy – w zależności od 
potrzeb 



PYTANIA 

 Czy w szkole ponadgimnazjalnej, do której uczęszcza uczeń z Zespołem 
Aspergera powinien być zatrudniony nauczyciele wspomagający? Jeśli 
tak, to czy byłby obecny na wszystkich zajęciach? 

 Odp. Tak 

 W szkołach ponadgimnazjalnych ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są 
objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia 
się dodatkowo: nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej 
w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub 
pomoc nauczyciela 

 - z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego.  

 Dyrektor szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne tych uczniów, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 
działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami 
przez nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej lub 
specjalistów lub w których nauczyciele ci uczestniczą. 



PYTANIA 

 Czy zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się poza szkołą, jeśli to jest 
korzystniejsze pod względem dojazdu i możliwości rodziców? 

 Odp. Nie 

 Za organizację pracy szkoły odpowiada dyrektor szkoły.  

 Rodzic ucznia niepełnosprawnego bądź pełnoletni uczeń niepełnosprawny 
może zgłosić dyrektorowi szkoły chęć rezygnacji z uczestnictwa w 
zajęciach rewalidacyjnych. Podstawą do rezygnacji z zajęć 
rewalidacyjnych nie mogą być względy organizacyjne leżące po stronie 
szkoły np. utrudnienia w korzystaniu z tych zajęć w wyznaczonych przez 
szkołę godzinach. 



PYTANIA 

 Czy organ prowadzący może odmówić przyznania środków na pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną? Czy dyrektor może przydzielić pomoc 
psych.-pedagogiczną tylko dla uczniów z orzeczeniami?  

 Odp. Nie 

 Zadania szkół w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
dofinansowane są w ramach tzw. subwencji podstawowej naliczanej w 
wysokości standardu A na ucznia, a w przypadku uczniów obejmowanych 
kształceniem specjalnym również w ramach dodatkowych wag 
przekazywanych w podziale subwencji oświatowej.  

 Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, adekwatnej do 
rozpoznanych potrzeb, należy do obowiązków dyrektora szkoły.  

 Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, podejmuje decyzje m.in. 
dotyczące zatrudnienia nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania z 
zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psychologów, 
pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.  



PYTANIA 

 Czy opinie ppp wydane przed przyjęciem ucznia do szkoły 
ponadgimnazjalnej są nadal ważne ?  

 Odp. Tak 

 Rodzaj i wymiar zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
zależą od oceny funkcjonowania ucznia w danym roku szkolnym i jego 
aktualnych potrzeb edukacyjnych. Zebrane informacje stanowią 
wskazówkę kiedy i jak realizować zalecenia zawarte w opinii. 



Dziękuję za uwagę 


