
Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych  do 
indywidualnych potrzeb 
psychofizycznych 
i edukacyjnych  ucznia 
zgodnie z wymogami 
podstawy programowej



Ustawa Prawo oświatowe

System oświaty zapewnia w szczególności:

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci 
i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do 
wieku i osiągniętego rozwoju;

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do 
możliwości psychofizycznych uczniów, a także 
możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;



Ustawa Prawo oświatowe
Art.109 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia 
edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia 
w zawodzie, w tym praktyczną naukę zawodu, a w przypadku szkół 
artystycznych – zajęcia edukacyjne artystyczne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy 
nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych, 

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, 
lecz program nauczania tych zajęć został włączony do 
szkolnego zestawu programów nauczania;



Ustawa Prawo oświatowe

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 
niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach kwalifikacyjnych 
kursów zawodowych;

5) zajęcia prowadzone w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej;

6) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia 
uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich 
aktywności i kreatywności;

7) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 03 sierpnia 2017 r.

w sprawie szczegółowych warunków 
i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy 

w szkołach publicznych

Dz. U. poz. 1534



• § 2. 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;



Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu 
oceniania…

4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, 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.

7www.pcgpolska.pl/edukacja/



Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania…

§ 3. 1. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 
poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po 
ukończeniu klasy III szkoły podstawowej i nie później niż do 
ukończenia szkoły podstawowej.

2. Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole 
zadania z zakresu pomocy p-p prowadzących zajęcia 
z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców lub na 
wniosek rodziców opinia, może być wydana także uczniowi 
gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

3. 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 p-p i informuje o tym rodziców.





• Ilekroć jest mowa o specyficznych trudnościach 
w uczeniu się, należy przez to rozumieć 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.



Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania…

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

2. W przypadku ucznia 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.



Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania…

Opinie poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydane 
na podstawie § 6a rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie 
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy oraz 
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów 
szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562,
z późn. zm.) zachowują ważność i mogą być 

podstawą dostosowania wymagań edukacyjnych, 
o którym mowa w art. 44c ust. 2 ustawy.



ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 
z dnia 09 sierpnia 2017r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Dz. U. 2017 poz. 59 i 949



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  w szkole polega na:

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych 
edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia 

• z niepełnosprawności; 

• z niedostosowania społecznego; 

• z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

• z zaburzeń zachowania lub emocji; 

• ze szczególnych uzdolnień; 

• ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

• z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

• z choroby przewlekłej; 

• z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

• z niepowodzeń edukacyjnych; 

• z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

• z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 
granicą. 



W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
jest organizowana i udzielana w formie:
uczniom 

• 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 – w przypadku 
uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

• porad i konsultacji; 

• warsztatów. 

rodzicom uczniów i nauczycielom
• porad i konsultacji; 

• warsztatów i szkoleń. 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana 
z inicjatywy:

• ucznia; 

• rodziców ucznia; 

• dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki; 

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

• pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

• poradni; 

• asystenta edukacji romskiej; 

• pomocy nauczyciela; 

• asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe, zwanej dalej „ustawą”, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 
ustawy; 10) pracownika socjalnego; 

• asystenta rodziny; 

• kuratora sądowego; 

• organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.



Rodzaje zajęć
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych. 

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów 
mających trudności w nauce, w szczególności 
w spełnianiu wymagań edukacyjnych określonych 
w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla 
danego etapu edukacyjnego. 

Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów.

3. Zajęcia specjalistyczne:

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów 
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 

Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów.



Rodzaje zajęć
zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów 

z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji 
językowej oraz utrudniają naukę.                                                                            
Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów.

• zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się 
dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu 
społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba 
że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami 
uczniów. 

• 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.

• zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów 
w celu podnoszenia efektywności uczenia się. 





Ważne/ ciekawe/ objaśniające

Terapia pedagogiczna

to oddziaływania kompleksowe, 

polegające na ćwiczeniu funkcji zaburzonych 
(korekcja) 

i niezaburzonych, aby stały się wsparciem 

lub zastępstwem dla funkcji zaburzonych 
(kompensacja)



Uwaga do zajęć
• Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą 
nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje 
odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajęć. 

• Godzina zajęć trwa 45 minut.

• W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie 
godzin zajęć  w czasie krótszym niż 45 minut, zachowując 
łączny czas zajęć ustalony dla danego ucznia. 



Uwaga do zajęć
Udział ucznia w zajęciach 

dydaktyczno‐wyrównawczych i zajęciach 
specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania 
opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub 
złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń
stanowiących powód objęcia ucznia daną formą

pomocy psychologiczno‐pedagogicznej.



Kto planuje i koordynuje udzielanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej? 

Wychowawca klasy planuje i koordynuje udzielanie uczniowi 
pomocy psychologiczno -pedagogicznej, w tym ustala formy 
udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, 
w którym poszczególne formy będą realizowane, 
w ramach zaplanowanych w danym roku szkolnym godzin 
na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

Dyrektor może wyznaczyć inną osobę planującą i koordynującą 
udzielanie pomocy p-p dla ucznia.



…

Organizacja pomocy p-p



Wstępne rozpoznanie 
potrzeb i możliwości ucznia

na podstawie analizy dokumentacji szkolnej: 
orzeczenie/opinia, arkusze ocen, wyniki testów, egzaminów, 
badań specjalistycznych, karty zdrowia, karty z poprzedniej 
placówki, wywiady środowiskowe, z rodzicami

wnikliwej obserwacji ucznia:

• funkcjonowanie dziecka w grupie

• mocne i słabe strony

• zainteresowania,

• możliwości /ograniczenia psychofizyczne

• trudności rozwojowe i edukacyjne

• wymagania w zakresie dostosowania otoczenia do potrzeb 
ucznia



Obszary rozpoznania:
1. Warunki uczenia się:

czynniki wewnętrzne: motywacja do uczenia się, kontrola emocjonalna,

radzenie sobie w sytuacjach trudnych, zainteresowania, spostrzeganie,

uwaga, pamięć, myślenie, mowa. Komunikacja, sprawność motoryczna,

czynniki zewnętrzne (środowiskowe): środowisko rodzinne, rówieśnicze,

2. Przebieg uczenia się:

zaangażowanie procesów emocjonalno-motywacyjnych i poznawczych, 

z uwzględnieniem warunków środowiskowych

3. Wyniki procesu uczenia się:

- techniki szkolne (czytanie, pisanie, liczenie),

- wiadomości i umiejętności

- pożądane zachowania społeczne, cechy osobowe (aspiracje, postawy, 
wartości)



PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW

do pomocy psychologiczno- pedagogicznej

W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia  
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio 
wychowawca planuje i koordynuje udzielanie pomocy 
uczniowi

( w tym ustala formy udzielanej pomocy, okres jej udzielania 
oraz wymiar godzin)



Informacja dla dyrektora o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno – pedagogiczną w szkole  (propozycja – zapis np. 
w tabeli)

• Nazwisko, imię ucznia, którego należy objąć pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną 

• Klasa/Oddział

• Data przekazania informacji

• Przyczyny objęcia ucznia pomocą psychologiczno -
pedagogiczną  

Nazwisko, imię nauczyciela/specjalisty, który przekazuje 
informację:  …………………………………………………………….

Podpis nauczyciela/specjalisty………………….....................

(druk ten nie jest obowiązujący)



Wniosek o udzielenie pomocy psychologiczno- pedagogicznej  
w roku szkolnym …
(propozycja – zapis np. w tabeli)

Dane ucznia

Nazwisko i imię/Data urodzenia

/Imiona rodziców/Szkoła, klasa

Informacje o uczniu na podstawie opinii 
wychowawcy / nauczyciela 

Mocne strony ucznia

Deficyty/zaburzenia rozwojowe

Postawiona diagnoza 

Proponowane  formy i metody 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Podpis  wychowawcy / nauczyciela 

Podpis dyrektora szkoły 



ZGODA RODZICÓW

Zgadzam się z niżej wymienionymi propozycjami form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej zaproponowanej dla 
córki/syna… uczennicy/ ucznia klasy…

Zaproponowane przez klasowy  zespół  nauczycieli  formy 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej  zatwierdzone na 
Radzie Pedagogicznej w dniu …



ZGODA RODZICÓW

• Lp.

• Możliwe formy pomocy psychologiczno –
pedagogicznej  w szkole (tu wymienione zajęcia…)

• Proponowane przez klasowy zespół nauczycieli formy 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej w dniu …

• Wyrażam /nie wyrażam zgodę 

• Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna



ZGODA RODZICÓW

Oświadczenie 

Zobowiązuję się,  że mój syn/córka będzie systematycznie 
uczestniczył/ła w wyżej wymienionych zajęciach. 
Wychowawca klasy  informuje  mnie  na bieżąco 
o ewentualnych  nieobecnościach mojego dziecka. 
W przypadku trzech  nieusprawiedliwionych nieobecności 
zostanie  wykreślony/a  z zajęć. 

(podpis rodzica/prawnego opiekuna) 



PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW
do pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Nauczyciel prowadzący zajęcia przygotowuje grupowy 
lub indywidualny  program pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dokumentowany w dzienniku pracy 
nauczyciela.

Program powinien zawierać następujące treści: 
- założenia  programu
- cele  ogólne i szczegółowe 
- metody pracy 
- formę zajęć 
- czas trwania zajęć: wymiar godzin 
- odbiorców zajęć
- ewaluacje/przewidziane efekty  pracy



PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW
do pomocy psychologiczno- pedagogicznej

• Program powinien zostać następnie złożony do 
sekretariatu szkoły w  wyznaczonym terminie w celu 
zatwierdzenia go przez dyrektora szkoły 

• Dyrektor szkoły zatwierdzone programy przekazuje 
wychowawcy klasy, który jest koordynatorem udzielanej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 



PROCEDURA KIEROWANIA UCZNIÓW
do pomocy psychologiczno- pedagogicznej

• O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną informuje  rodziców ucznia wychowawca  
podczas spotkania, na którym przedkłada  program  pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej zamieszczony  w dzienniku 
pracy nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

• Rodzic zapoznaje  się  z programem  zaproponowanym przez 
nauczyciela prowadzącego zajęcia. Swoim podpisem pod 
programem potwierdza, iż zapoznał się  z jego treścią  oraz 
wyraża tym samym zgodę na udział dziecka w zajęciach  

• Rodzic  ucznia  każdorazowo pisemnie usprawiedliwia 
wszystkie nieobecności dziecka na zajęciach. 

• W przypadku nie wyrażenia zgody na udział  w zajęciach  
w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej swoją 
rezygnację rodzic uzasadnia w dzienniku zajęć na str.  45 - ” 
Notatki” potwierdzając fakt ten własnoręcznym podpisem. 



Zakres :
mocne strony  /  ograniczenia

• Poziom wiedzy i umiejętności szkolnych

• Funkcje percepcyjno-motoryczne

• Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne

• Motywacja



Metody:
Wspomagające (stosują n-le)
• Asymilacji wiedzy (praca z książką, wykład, pytania problemowe)

• Eksponujące (film, pokaz)

• Dramy

• Praktyczne (projekt)

• Ćwiczenia zorientowane na cel (relaksacyjne, koncentracji uwagi)

• Aktywizujące

• Polisensoryczne

• Twórcze rozwiązywanie problemów

Terapeutyczne (stosują terapeuci)
• Ortograffiti

• Kinezjologia edukacyjna



Metody:
• podające 

(wykład, pokaz…)

• metody aktywne, które można podzielić na: 

▪ rozwijające umiejętności krytycznego myślenia, 
a więc analizowania, oceniania, porównywania 
i wyciągania wniosków np. burza mózgów, 

▪ nastawione na emocje, przeżywanie, działanie
np. symulacja czy projekt, 

▪ wykorzystujące graficzne zapisy:

a) procesu podejmowania decyzji np. drzewo decyzyjne, 

b) dyskusji np. metaplan.



Metody:

• Burza mózgów (fabryka pomysłów),  dyskusja, 
metody aktywnego opisu, śnieżna kula, symulacja 
(odgrywanie ról, drama), metoda projektu, drzewo 
decyzyjne, metaplan - zasługują na szczególne 
zwrócenie uwagi nauczyciela w czasie realizacji form 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej



Działania wspierające rodziców:

• Porady…

• Konsultacje…

• Warsztaty…

• Szkolenia….



Uczniowie niepełnosprawni
Osoba niepełnosprawna

• Posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydawane przez 
zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

(ustawa z dn. 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
– Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721)

Uczeń niepełnosprawny

• Posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydawane przez publiczne poradnie p-p



Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  oraz niedostosowanych społecznie

Kształcenie specjalne organizuje się 

• dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:

1)niesłyszących;

2) słabo słyszących;

3) niewidomych;

4) słabo widzących;

5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

6) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 

7) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

8) z autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera; 

9) z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

• dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym 
(MOW, MOS, klasy terapeutyczne, ogólnodostępne)



Uczniowie niepełnosprawni
Rewalidacja to
• maksymalne rozwijanie, usprawnianie, wzmacnianie tych funkcji 

psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze 
i najmniej uszkodzone

• optymalne usprawnianie i korygowanie funkcji zaburzonych 
i uszkodzonych

• kompensowanie braków, czyli wyrównywanie ich przez 
zastępowanie

Zajęcia prowadzi nauczyciel lub specjalista
posiadający kwalifikacje pedagoga specjalnego 
z zakresu oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, 
tyflopedagogiki lub pedagogiki leczniczej, 
rehabilitacyjnej.



Rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych    oraz 
niedostosowanych społecznie

Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, 
w ramach pracy zespołu, dla każdego ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

• niepełnosprawnego

• niedostosowanego społecznie 

• zagrożonego niedostosowaniem społecznym

opracowują 
Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)

dokonują 

okresowej wielospecjalistycznej oceny poziom funkcjonowania 
ucznia 

oraz w miarę potrzeby modyfikują IPET.



Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do
indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych

Uczniów obowiązuje podstawa programowa kształcenia ogólnego

W części edukacyjnej IPET może być :

- programem napisanym samodzielnie przez nauczyciela dla ucznia 

z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, zawierającym cele, treści, metody 

i formy pracy na poszczególnych lub wszystkich przedmiotach

- adaptacją programu nauczania

minimalna adaptacja, ograniczona do uwag związanych z dysfunkcją ucznia

np. dla dziecka z niedowidzeniem, niedosłuchem, niepełnosprawnością 

ruchową - „na wózku”

znaczna adaptacja, kiedy stopień dysfunkcji ucznia uniemożliwia realizowanie

treści programowych np. dla dziecka ze sprzężoną niepełnosprawnością, 

z upośledzeniem w stopniu znacznym



Opinia psychologiczno-pedagogiczna formułowana 
jest na podstawie:

• Badań psychologicznych

• Badań pedagogicznych

• Badań lekarskich

• Badań logopedycznych

• Badań psychiatrycznych

• Badań neurologicznych

• Informacji z wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka

• Informacji ze szkoły, w tym analizy wytworów 
szkolnych, prac domowych

• Obserwacji dziecka w trakcie badania



Przebieg diagnozy

• Zgłoszenie przez szkołę/rodzica

• Wypełnienie wniosku przez rodzica/opiekuna

• Wywiad z rodzicami (wczesny rozwój dziecka; stan zdrowia 
dziecka; zgłaszane, zaobserwowane problemy)

• Rozmowa z uczniem

• Diagnoza psychologiczna

• Diagnoza pedagogiczna

• Analiza karty zgłoszenia ze szkoły, wytworów ucznia

• Ewentualne konsultacje z innymi specjalistami

• Ewentualne dodatkowe badania: audiologiczne, okulistyczne, 
EEG głowy. Diagnoza różnicowa wykluczająca inne choroby 

• Skonstruowanie opinii psychologiczno-pedagogicznej



OPINIE  RAMOWA KONSTRUKCJA

Opinia wydana przez Poradnię zawiera:
 oznaczenie poradni wydającej opinię
 numer opinii
 datę wydania opinii
 imię i nazwisko osoby, której dotyczy opinia datę

i miejsce urodzenia, PESEL oraz miejsce zamieszkania,
a w przypadku ucznia — również nazwę i adres szkoły
oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza;



OPINIE  RAMOWA KONSTRUKCJA

• określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 
oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie ucznia, 
w odniesieniu do problemu zgłaszanego we 
wniosku o wydanie opinii;

• stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe 
jego uzasadnienie;

• wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z uczniem;

• wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem w celu 
rozwiązania zgłaszanego problemu;

 podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;

 podpis dyrektora poradni.



Co oznacza dostosowanie wymagań?

• Nie oznacza obniżania wymagań

• Dostosowanie wymagań nie dotyczy treści programowych 

• W pewnych aspektach wymagamy mniej - np. w zakresie 
pisania i czytania

• W pewnych wymagamy więcej - uczeń winien wykonywać 
dodatkowe ćwiczenia, wykazać się znajomością zasad 
poprawnej pisowni itp.

• Oceniamy całokształt pracy, włożony wysiłek, a nie efekt 
końcowy

• Najważniejsze jest szerokie podejście do oceniania - nigdy nie 
można dopuścić do tego, by jedno kryterium np. 
poprawności ortograficznej było rozstrzygającym o ocenie 
końcowej.



Dostosowanie wymagań - ogólne wskazania

• Przygotowanie warunków zewnętrznych (warunki 
akustyczne, usytuowanie w klasie)

• Tworzenie warunków edukacyjnych tj. formy
i metody pracy z dzieckiem dostosowane do możliwości,
dysfunkcji, sytuacji społecznej, np: sposób komunikowania
się z uczniem, formułowania pytań, udzielania dodatkowych
wyjaśnień, sprawdzania stopnia zrozumienia polecenia

• Zachowanie właściwego dystansu fizycznego

• Wydłużenie czasu pracy

• Zmiana form aktywności

• Dzielenie materiału na mniejsze partie



Dostosowanie wymagań - ogólne wskazania

• Zmniejszenie liczby zadań do wykonania na rzecz liczby ćwiczeń 
i powtórzeń

• Odwoływanie się do konkretu

• Dostosowanie liczby bodźców związanych z procesem nauczania

• Zastosowanie dodatkowych środków dydaktycznych

• Jasne wyznaczanie granic i egzekwowanie ich przestrzegania

• Budowanie motywacji (zachęcanie do podejmowania kolejnych 
prób)

• Praca w grupach (jednorodnych, mieszanych)

• Dodatkowe wsparcie (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
socjoterapeutyczne, rewalidacyjne)

• Współpraca z rodzicami



Specyficzne trudności w uczeniu się

• DYSLEKSJA

• DYSGRAFIA

• DYSORTOGRAFIA

• DYSKALKULIA



Uczeń z dysleksją

Dyskalkulia, czyli specyficzne trudności matematyczne

• Oceniamy przede wszystkim tok rozumowania,
a nie techniczną stronę liczenia. Uczeń ma, bowiem
skłonność do przestawiania kolejności cyfr w liczbie
i przez to jej zapis jest błędny. Zły wynik końcowy wcale nie
świadczy o tym, że dziecko nie rozumie zagadnienia.
Dostosowanie wymagań będzie, więc dotyczyło tylko formy
sprawdzenia wiedzy poprzez koncentrację na prześledzeniu
toku rozumowania w danym zadaniu i jeśli jest on poprawny -
wystawienie uczniowi oceny pozytywnej.



Dyskalkulia, czyli specyficzne trudności matematyczne

• zachęcać ucznia by przedstawiał swój tok myślenia,

• nie skupiać się wyłącznie na błędach,

• wprowadzać różne metody i sposoby przedstawiania tematu,

• pytać ucznia czy dany sposób postępowania jest w jego 
przypadku skuteczny,

• jak najdłużej pracować na konkretach,

• pozwalać korzystać z kalkulatora na lekcji przy długich 
obliczeniach pamięciowych,

• w miarę możliwości treść zadań tekstowych samemu głośno 
odczytywać na lekcji,

• rozwiązując zadania tekstowe kierować ucznia do ważniejszych 
fragmentów tekstu,

• tych które zawierają istotne dane,

• unikać zwartego tekstu, pisanego małą czcionką,



Dyskalkulia, czyli specyficzne trudności matematyczne

• przygotowując sprawdzian powiększać tekst, pamiętając, że 
niektóre czcionki są trudniejsze do czytania, między kolejnymi 
zadaniami pozostawić zwiększony odstęp,

• pozwolić korzystać z dużej ilości kartek, aby każde zadanie 
mogło być rozwiązane osobno (wtedy łatwiej jest ocenić cały 
tok myślenia, a nie tylko wynik końcowy),

• pisać wyraźnie na tablicy,

• pozwolić na zastosowanie do geometrii zeszytu w kratkę,

• korzystać z modeli figur geometrycznych do obliczeń 
w zadaniach angażujących wyobraźnię przestrzenną.

• oceniać przede wszystkim tok rozumowania, a nie techniczną 
stronę liczenia, uczeń często myli kolejności cyfr w liczbie 
i przez to jej zapis jest błędny - zły wynik końcowy 

• materiał programowy, wymagający znajomości wielu wzorów, 
nowych przekształceń podzielić na mniejsze partie, ograniczając 
możliwość pomyłek symboli, wzorów.



Uczeń z dysleksją

Dysgrafia, czyli brzydkie, nieczytelne pismo

• Dostosowanie wymagań będzie dotyczyło formy sprawdzania
wiedzy, a nie treści. Wymagania merytoryczne, co do oceny
pracy pisemnej powinny być ogólne, takie same, jak dla innych
uczniów, natomiast sprawdzenie pracy może być
niekonwencjonalne. Np., jeśli nauczyciel nie może przeczytać
pracy ucznia, może go poprosić, aby uczynił to sam lub
przepytać ustnie z tego zakresu materiału. Może też skłaniać
ucznia do pisania drukowanymi literami lub na komputerze.



Uczeń z dysleksją

Dysortografia, czyli trudności z poprawną pisownią pod 
względem ortograficznym, fonetycznym, 
interpunkcyjnym 

• Dostosowanie wymagań znowu dotyczy głównie formy
sprawdzania i oceniania wiedzy z tego zakresu. Zamiast
klasycznych dyktand można robić sprawdziany polegające na
uzasadnianiu pisowni wyrazów, odwołując się do znajomości
zasad ortograficznych, oceniać odrębnie merytoryczną stronę
pracy i odrębnie poprawność pisowni, nie wpisując tej drugiej
oceny do dziennika. W żadnym wypadku dysortografia nie
uprawnia do zwolnienia ucznia z nauki ortografii i gramatyki.



OBSZARY DOSTOSOWANIA
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE PISANIA

NIEZALEŻNIE OD ETAPU EDUKACYJNEGO
 Indywidualnie omawiać błędy ucznia , podnosić świadomość 

ortograficzną  i utrwalać nawyk autokorekty.

 Rodzice powinni sprawdzać zeszyty, a uczeń poprawiać błędy według
wcześniej ustalonej procedury.

 W wypadku nieczytelnego pisma, a także wzmożonej męczliwości 
piszącej ręki, należy pozwolić na wykonywanie prac domowych na 
komputerze, pisanie pismem „drukarskim" - rozłącznym lub drukowanymi 
literami. Nieczytelne fragmenty prac odczytywać razem 
z uczniem.

 Akceptacja braku części notatek z lekcji z równoczesnym mobilizowaniem 
ucznia do uzupełnienia niektórych fragmentów 
w domu, np. poprzez wklejenie przygotowanej przez nauczyciela notatki 
do zeszytu, nauka alternatywnych sposobów notowania 
np. „mapy myśli”.



OBSZARY DOSTOSOWANIA
SPECYFICZNE TRUDNOŚĆI W ZAKRESIE PISANIA

 Wolne tempo pisania (nienadążanie z pisaniem za klasą) - wydłużanie 
czasu na pisanie, zwłaszcza sprawdzianów pisemnych, w sytuacji 
nasilonych trudności sprawdziany pisemne zastępować sprawdzianami 
ustnymi.

 Częstsze stosowanie formy testu lub odpowiedzi ustnych.
 O ocenie prac pisemnych winna decydować ich wartość merytoryczną.
 Stosowanie dodatkowej oceny opisowej.
 Zezwolenie na korzystanie ze słowników ortograficznych.
 Ograniczenie pisania ze słuchu (dyktando), w tym czasie uczeń może 

wykonywać ćwiczenia ortograficzne.
 Przed dyktandem uczeń powinien otrzymać zestaw wyrazów do 

opracowania w domu.
 Najwłaściwsze jest stosowanie dyktand tylko na zakończenie danego 

etapu pracy terapeutycznej jako metody sprawdzenia stopnia 
opanowania ćwiczonego zakresu umiejętności.



Uczeń z dysleksją

Dysleksja, czyli trudności w czytaniu przekładające się 
często również na problemy ze zrozumieniem treści

• Dostosowanie wymagań w zakresie formy może nastąpić
w klasach, gdzie programowo jest sprawdzanie opanowania
tej umiejętności. Widząc trudności dziecka nauczyciel
może odpytać go z czytanki na osobności, a nie przy całej
klasie, nie ponaglać, nie krytykować, nie zawstydzać, nie
mobilizować stwierdzeniami ”jak się postarasz to będzie
lepiej", nie zadawać do domu obszernych czytanek do
opanowania.



OBSZARY DOSTOSOWANIA
SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W ZAKRESIE CZYTANIA

NIEZALEŻNIE OD ETAPU EDUKACYJNEGO
 Pozostawianie dłuższego czasu na wykonanie zadań wymagających

czytania w tym czytania lektur, nie stosować czytania na czas
 Kontrolowanie rozumienia tekstu i poleceń przy samodzielnej pracy

z tekstem, wspomagać ucznia przez czytanie mu fragmentów poleceń
 Nie wymaganie głośnego czytania przed klasą
 Zaproponowanie uczniom korzystanie z książek czytanych przez lektora,

audiobooków, czytanie książki np.. techniką „czytanie na raty"
M. Bogdanowicz.

 Dobieranie książek, najlepiej drukowane na papierze kremowym, większą
czcionką, bez ozdobników

 Umożliwienie uczniowi podczas czytania zapisywanie ołówkiem objaśnień
i uwag na marginesie

 Przy głębokiej dysleksji umożliwienie korzystania na lekcjach z dyktafonu



Dysleksja rozwojowa

Rozwojowa oznacza, że symptomy występują

u ucznia na każdym etapie rozwojowym, a trudności nie

pojawiają się nagle i występują w nasilonym stopniu od

początku nauki szkolnej.
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Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna

• Skłonność do biernego zapamiętywania materiału

• Brak umiejętności kojarzenia i organizowania 
przyswajanych słów w całość

• Lepiej rozwinięta pamięć mechaniczna niż logiczna

• Trudności z rozumieniem poleceń

• Wolniejsze tempo pracy, koncentracja, precyzja 
wykonywania zadań



Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna

• stosowanie jasno sformułowanych poleceń 

• częste sprawdzanie stopnia ich zrozumienia

• odwoływanie się do konkretu

• dzielenie materiału na małe partie

• wyznaczanie czasu na opanowanie materiału

• odpytywanie po uprzedzeniu 

• wydłużenie czasu na odpowiedź

• stosowanie pytań naprowadzających

• sprawdzanie czynionych postępów

• sprawdziany można przeprowadzać indywidualnie



Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna

• podczas zajęć z edukacji matematycznej odwoływać się do 
konkretu, treści zadań,

• przedstawiać graficznie, ukierunkowywać i naprowadzać 
w myśleniu, nawiązując do codziennych sytuacji życiowych,

• podawać polecenia w prostszej formie (dzielić złożone treści na 
proste, zrozumiałe części),

• wydłużyć czas na wykonanie zadania,

• często udzielać wskazówek w celu prawidłowego wykonania 
zadania,

• w czasie sprawdzianu zwiększyć czas na rozwiązanie zadań,

• podczas uczenia stosować techniki skojarzeniowe, ułatwiające 
zapamiętywanie,

• często oceniać prace domowe,

• uwzględniać trudności z zapamiętywaniem nazw, zjawisk.



Uczeń z ADHD w szkole

• ADHD
(ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) 

• Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej 
z zaburzeniami uwagi (DSM IV)

• Zaburzenia Hiperkinteyczne (ICD-10)

• Grupy objawów ADHD:
-zaburzenia uwagi
-nadmierna impulsywność
-nadruchliwość



Zaburzenia uwagi: 
objawy i konsekwencje w szkole

• Krótki czas skupienia uwagi

• Trudności z wybraniem tego na czym ma się skupić

• Łatwa rozpraszalność pod wpływem bodźców

• Słabe wyniki w nauce

• Gorsze kontakty z nauczycielami

• Słabe wykorzystanie potencjału intelektualnego

• Gorsza samoocena



Nadruchliwość:
objawy i konsekwencje w szkole

• Stałe odczuwanie niepokoju, zdenerwowania

• Trudności z dostosowaniem się do zajęć w grupie

• Nadmierna ruchliwość dziecka

• Aktywność zwykle chaotyczna, nie służy wykonaniu 
zadania



Impulsywność :
objawy i konsekwencje

• Działanie bez zastanowienia, bez odroczonej reakcji

• Trudności z przewidywaniem następstw działania

• Przerywanie nauczycielowi i uczniom

• Wybuchy gniewu i złości

• Trudności w pracy zespołowej

• Trudności z wykonywaniem złożonych prac

• Złe relacje z rówieśnikami



Uczeń z ADHD w szkole

• wyznaczanie uczniom konkretnego celu i dzielenie zadań na mniejsze 
możliwe do zrealizowania etapy,

• pomaganie uczniowi w skupieniu się na wykonywaniu jednej czynności,

• wydawanie jasno sprecyzowanych poleceń (na raz tylko jedno polecenie),

• zadawanie małych partii materiału,

• sprawdzanie stopnia zrozumienia wprowadzonego materiału,

• zmniejszanie materiału przepisywanego z tablicy do zeszytu,

• w klasach I-III zezwolenie na uzgodnienie formy  aktywności fizycznej,

• dokonywanie modyfikacji ćwiczeń i zadań,

• skracanie zadań i prac domowych na mniejsze zadania cząstkowe,

• dzielenie dłuższych sprawdzianów na części, wydłużanie  czasu odpowiedzi, 
przypominanie o sprawdzaniu,

• chwalenie ucznia przynajmniej raz dziennie (pochwała terapeutyczna).



Uczeń z ADHD w szkole

• pobudzanie zainteresowań ucznia, angażowanie w b. konkretne działania,

• akceptowanie samego ucznia bez względu na jego  zachowania,

• przypominanie o istniejących regułach, wyciąganie konsekwencji po kilku 
przypomnieniach,

• opracowanie zrozumiałego dla ucznia kontraktu, systemu nagród 
i konsekwencji, 

• umieszczenie ich w formie graficznej w widocznym miejscu,

• stałe przypominanie o panujących zasadach, 

• szukanie i przekazywanie uczniowi możliwych do zaakceptowania przez 
otoczenie sposobów rozładowania złości, agresji,



Uczeń z ADHD w szkole

• zapewnienie uczniowi miejsca w pierwszej ławce, blisko nauczyciela,
w towarzystwie innego spokojnego ucznia,

• rozpoczynanie zajęć od ćwiczeń odprężających,

• ograniczenie ilości bodźców,

• skupianie uwagi dziecka na tym, co najważniejsze

(wyróżnianie kolorem najważniejszych informacji w tekście, stosowanie
sygnału - ważne, uwaga!),

• formułowanie informacji dotyczących pracy domowej.



Uczeń wybitnie zdolny w szkole

• Charakteryzuje się wysoką inteligencją, jest twórczy 
i zwykle ma wysoką motywację do zdobywania 
wiedzy

• Rozpoznanie uczniów wybitnie zdolnych odbywa się 
na podstawie: 
a) testów psychologicznych

b) na podstawie analizy osiągnięć ucznia

• Można wyróżnić uczniów uzdolnionych 
w jednej dziedzinie lub wszechstronnie



Uczeń wybitnie zdolny w szkole

W pracy z uczniem należy:
stosować zasadę indywidualizacji, poszerzać 

i wzbogacać program szkolny, dbać o rozwój 
umiejętności społecznych,

Sposoby wspierania:
- indywidualny program lub tok nauki
- wcześniejsze rozpoczynanie nauki szkolnej
- promocje śródroczne
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne
- konkursy, olimpiady, stypendia

- innowacje pedagogiczne



Uczniowie z chorobami przewlekłymi 
wskazówki do pracy

1. Pozyskanie szczegółowych informacji 
na temat choroby i wynikających z niej 
ograniczeń w funkcjonowaniu

2. Opracowanie procedury postępowania
w stosunku do każdego chorego ucznia 

(we współpracy z lekarzem, pielęgniarką, 
rodzicami)



Uczniowie z chorobami przewlekłymi 
wskazówki do pracy
W pracy z uczniem należy brać pod uwagę:

- Rodzaj choroby i wpływ leków na organizm 
ze szczególnym uwzględnieniem procesów 
poznawczych

- Odpowiednią organizację czasu pracy ucznia 
w szkole i w domu (konieczność przerw)

- Symptomy słabszego samopoczucia

- Konieczność zapewnienia pomocy w przypadku 
absencji

- Integrację z zespołem klasowym



Uczniowie z chorobami przewlekłymi

• dostosować formy, metody i czas pracy do stanu 
psychofizycznego ucznia,

• sprawdzać i przekazywać wiedzę w okolicznościach 
sprzyjających koncentracji uwagi,

• powtarzać polecenia dłuższe lub wymagające wykonania więcej 
niż jednej czynności oraz sprawdzać, czy uczeń dobrze je 
zrozumiał,

• zadawać dodatkowe pytania podczas wypowiedzi, 
ukierunkowywać ucznia,

• pomagać w uzupełnianiu braków w wiadomościach,

• powtarzać i utrwalać nowe wiadomości i umiejętności 
w różnych sytuacjach,

• doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem,

• wspierać i nagradzać nie tylko efekty, ale także wkład pracy 
i zaangażowanie.



CHARAKTERYSTYKA 
ZESPOŁU ASPERGERA

Zespół Aspergera widziany poprzez kryteria DSM-IV, obejmuje 
objawy wybrane spośród podstawowych cech autyzmu. Są 
to:    

1. Jakościowe uszkodzenie w zakresie społecznej interakcji.

2. Jakościowe uszkodzenia w zakresie komunikacji.

3. Ograniczone, powtarzające się i stereotypowe wzorce 
zachowania, zainteresowań i aktywności .
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STRATEGIE WSPIERANIA UCZNIA 
Z ZESPOŁEM ASPERGERA

Podstawowe zasady pracy  powinny obejmować:

• Usunięcie bądź zminimalizowanie czynników rozpraszających 

• Ustalenie bezpiecznego miejsca, gdzie dziecko będzie mogło się 
odizolować lub pracować indywidualnie przy zadaniach wymagających 
koncentracji

• Opracowanie planu codziennych zajęć, odwoływanie się do niego przy 
zmianie form aktywności

• Przekazywanie komunikatów w sposób maksymalnie jednoznaczny, 
unikanie wyrażeń bliskoznacznych

• Otoczenie  ucznia dyskretną opieką, żeby nie stało się celem zaczepek 
i prowokacji

• Podczas planowania zadań wymagających pracy zespołowej, należy 
wprowadzić system losowego doboru dzieci, bądź  zaplanowanego przez 
nauczyciela tak żeby dziecko nie zostało bez pary
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STRATEGIE WSPIERANIA UCZNIA 
Z ZESPOŁEM ASPERGERA
• Postępowanie z dzieckiem u którego zdiagnozowano ZA wymaga 

od rodziców i nauczycieli cierpliwości i wytrwałości. Dobre rezultaty 
wychowawcze można osiągnąć wykorzystując wyjątkowe zdolności 
dziecka do celów pozytywnych. 

• Należy zmotywować dziecko do refleksji nad swoim zachowaniem, 
pomóc mu zrozumieć zaistniałą sytuację, nauczyć  kontrolować 
swoje emocje. Powinno się stopniować trudności i ewentualnie pomóc 
uczniowi. To my nauczyciele i rodzice możemy odegrać zasadniczą rolę w 
pomocy dzieciom z ZA w pokonywaniu świata wokół nich. 

• Warunkiem powodzenia i osiągnięcia sukcesu wychowawczego 
i dydaktycznego jest ścisła współpraca wszystkich podmiotów 
wychowawczych. Rodzice i nauczyciele powinni stworzyć konsekwentny 
system wymagań i uprawnień oraz atmosferę 
przyjaźni i zrozumienia, zapewnić dziecku równowagę psychiczną, 
wdrażać do samodzielności oraz pomagać w sytuacjach trudnych. 
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uczeń słabo widzący 

• oceniany jest zgodnie z obowiązującym w szkole WSO, z tym, że pod 
uwagę w ocenianiu pracy brany jest także wysiłek w nią wkładany, co 
może podnieść uczniowi ocenę o pół stopnia 

• podczas zajęć lekcyjnych: 

- miejsce: pierwsza ławka na przeciwko tablicy (tablica czarna lub zielona, 
kreda biała lub żółta), 

- pomoce: zapalona lampka biurowa z prawej strony ucznia, podręczniki 
ustawione pionowo (inne przybory szkolne użyte jako podpórki), dyktafon 
(włączany w momentach wskazanych przez nauczycieli), 
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uczeń słabo widzący 

• zadania każdego z nauczycieli: 

- przygotowywać karty pracy z konkretnej tematyki do 
wykorzystywania podczas zajęć lekcyjnych (czcionka Ariel 24, 
karty z lukami do wpisywania), 

- w miarę możliwości powiększać także tekst podręcznikowy, 
na którym pracuje, 

- w tekstach podkreślać słowa – klucze, zakreślać najważniejsze 
fragmenty itp., 

- egzekwować w szkole wiedzę odpowiedzi ustne, pisemne 
testy wyboru lub odręczne wypełnianie luk, 
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uczeń słabo widzący 

- wydłużyć czas pracy na pracę z tekstem czytanym i pisanym, 
gdy zabraknie czasu należy umówić się na przerwie lub po 
zajęciach lekcyjnych, by dokończyć wyjaśnianie lub 
sprawdzanie jego wiedzy, 

- uwaga: ma prawo wstawać z miejsca i podchodzić do tablicy, 
gdy nie może wszystkiego odczytać, a także podchodzić 
i oglądać inne pomoce prezentowane przez nauczyciela, 
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uczeń słabo słyszący

• oceniana zgodnie z obowiązującym w szkole WSO 

• podczas zajęć lekcyjnych: 

- siedzi w drugiej ławce blisko nauczyciela, by widzieć jego usta 
(o czym nauczyciel musi pamiętać) 

- nauczyciel sprawdza, czy zrozumiał kierowane do niego pytania 
i polecenia 

- wyznaczać więcej czasu na prace związane z czytaniem i pisaniem 

- nie wyrywać do czytania na forum klasy – zapytać po zajęciach 
lekcyjnych 

- w przypadku dłuższych tekstów nauczyciel „streszcza” je  

- należy dbać o niski poziom hałasu w klasie – znakiem „ważności” 
jest pukanie w ławkę 
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dziękuję 



Powodzenia




