
Warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej 

społecznie.  
 

 

 

Podstawa prawna: 

 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania  
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie  
w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły. 

2. Zadaniem nauczycieli i specjalistów jest rozpoznanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów uczęszczających 

do szkoły. 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną nauczyciele i specjaliści informują o tym niezwłocznie dyrektora szkoły. 

4. Dyrektor tworzy zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy 

psychologiczno pedagogicznej. 

5. Dyrektor tworzy zespół dla ucznia:  

 posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

 posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. 

6. Zespół składa się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. 

7. Zadania zespołu określono w regulaminie funkcjonowania zespołu. 

8. Dyrektor wyznacza osobę koordynującą prace zespołu – wychowawcę ucznia. 

 Do zadań koordynatora należy:  

 ustalanie terminów spotkań zespołu, 

 zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: dyrektora i wszystkich członków 

zespołu z tygodniowym wyprzedzeniem,  

 prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

9. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje się 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. 

 Program określa zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z 

programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i 

sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z uczniem, zintegrowane działania nauczycieli 

 i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 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. 

 

10. 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:30 dni od dnia złożenia w szkole. 

 

 11.Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. 

 W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

-  na wniosek dyrektora szkoły  – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym poradni specjalistycznej; 

-  na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne osoby,  

w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje 

modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu 

dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji 

programu oraz dokonywaniu oceny. 

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń  podpisem potwierdzają udział w spotkaniu zespołu lub 

zapoznanie się z treścią IPET -o ile nie mogli  uczestniczyć w pracy zespołu-  

( o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane). 

Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię programu. 

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem wejścia w życie    

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. 

(zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych 

społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach) są 

realizowane do końca okresu, na jaki zostały opracowane. 

 

 

 


