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Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

– zestawienie regulacji obowiązujących od 1 września 2017 r. 

 

Zestawienie opracowała: Małgorzata Jas, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.  

Opracowanie jest dostępne na licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0. Międzynarodowe (CC-BY-NC 4.0). Treść 

licencji: https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl 
 

L.p. Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zasad udzielania  
i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2013 poz. 532 ze zm.) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  
w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach (Dz.U. z 2017 poz. 1643) 

Z uzasadnienia:  
(Rozporządzenie) zakłada dokonanie 

odpowiednich zmian, które znajdą 
czasowe zastosowanie wyłącznie do 

zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  

w dotychczasowych gimnazjach, 
szkołach ponadgimnazjalnych, klasach 

tych szkół prowadzonych w szkołach 
innego typu lub dotychczasowych szkół 

artystycznych do czasu zakończenia 
kształcenia w tych szkołach lub klasach 

oraz w placówkach, w których 
funkcjonują ww. szkoły. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej1 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) 

 
Uwagi  

Na podst. Uzasadnienia zmian (Uz) 
oraz innych źródeł   

1.  Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 
ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 
ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Zgodnie  z  treścią upoważnienia, 
minister właściwy do spraw oświaty  

                                                           
1
 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie §1  ust.  2  rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  17  listopada  2015  

r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903). 

To kolumna, 

do której 

porównano 

zapisy w 

kolumnie  

2. i 3.   

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode.pl
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiliuft56HWAhVGbhQKHex-DQsQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fisap.sejm.gov.pl%2FDetailsServlet%3Fid%3DWDU20130000532&usg=AFQjCNH_KYG_B6Zw7SutX8ZPa_hvFsrW6w
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170001643
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12301803/katalog/12453055#12453055
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1
file:///C:/Users/scdn/Downloads/Projekt%20z%20dnia%2020%20kwietnia%202017%20r
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o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje: 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1943, z późn. zm.) w związku z art. 363 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
60 i 949) zarządza się, co następuje: 
§ 1. W rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie zasad organizowania 
i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. poz. 532) wprowadza się 
następujące zmiany: 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 
59 i 949) zarządza się, co następuje:  
 

i wychowania określa, w drodze 
rozporządzenia, zasady  udzielania  
i  organizacji  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej  w  szkołach   i 
placówkach, które powinny tworzyć 
warunki dla zaspokajania potrzeb 
rozwojowych  i edukacyjnych uczniów, 
w szczególności wspomagać rozwój 
uczniów efektywność uczenia się. 

2.   § 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  
w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz. U. poz. 532) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje 
brzmienie: „w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych szkołach  
i placówkach”;2  

  

3.  § 1. Publiczne przedszkola i oddziały 
przedszkolne zorganizowane w 
szkołach podstawowych, zwane dalej 
"przedszkolami", szkoły i placówki 
udzielają uczniom uczęszczającym do 
przedszkoli, szkół i placówek, ich 
rodzicom oraz nauczycielom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  

2) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Publiczne gimnazja, szkoły 
ponadgimnazjalne i placówki udzielają 
uczniom uczęszczającym do tych szkół  
i placówek, ich rodzicom oraz 
nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej i organizują tę pomoc na 
zasadach określonych  

§ 1. Publiczne przedszkola i oddziały  
przedszkolne w szkołach 
podstawowych,  zwane dalej  
„przedszkolami”,  publiczne  szkoły  oraz  
publiczne  placówki,  o  których  mowa  
w  art.  2  pkt  3,  4,  7  i  8  ustawy  z 
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe,  zwane dalej „placówkami”, 

art.  2  pkt  3,  4,  7  i  8  ustawy  z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:  
3) placówki oświatowo-wych., w tym 
szkolne schroniska młodz.,  
umożliwiające rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień oraz 
korzystanie z różnych form  
wypoczynku i organizacji czasu 

                                                           
2
   W podawaniu podstawy prawnej podajemy nadal pełną nazwę rozporządzenia z 2013 r. – z adnotacją przy publikatorze „ze zm.”). 
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i organizują tę pomoc na zasadach 
określonych w rozporządzeniu. 
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest 
mowa o: 
1)ustawie - należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty; 
2) placówce - należy przez to 
rozumieć placówkę, o której mowa  
w art. 2 pkt 3, 3a, 5 i 7 ustawy. 

w rozporządzeniu.”;  udzielają uczniom uczęszczającym do 
tych  przedszkoli, szkół i placówek, ich 
rodzicom oraz  nauczycielom pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej   
i  organizują tę pomoc  na  zasadach  
określonych  w rozporządzeniu.  
 

wolnego; 
4) placówki kształcenia ustawiczn.,  
placówki kształcenia praktycznego  oraz  
ośrodki dokształcania i doskonalenia  
zawodowego, umożliwiające uzyskanie  
i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych; 
7) młodzieżowe ośrodki wych.,  
młodzieżowe ośrodki socjoterapii,  
specjalne ośrodki  szkolno-
wychowawcze oraz specjalne ośrodki  
wychowawcze dla dzieci i młodzieży 
wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki, metod pracy  
i wychowania, a także ośrodki 
rewalidacyjno -wychowawcze 
umożliwiające dzieciom i młodzieży,  
o których mowa w art.36 ust. 17,  
a także  dzieciom i młodzieży z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi,  
z których jedną z niepełnosprawności  
jest niepełnosprawność intelektualna, 
realizację odpowiednio obowiązku,  
o którym mowa w art. 31 ust. 4,  
obowiązku szkolnego i obowiązku 
nauki; 
8) placówki zapewniające opiekę  
i wychowanie uczniom w okresie  
pobierania nauki poza miejscem stałego 
zamieszkania; 

4.   
§  3. 1. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna udzielana uczniowi  
w przedszkolu, szkole i placówce 
polega na rozpoznawaniu  
i zaspokajaniu indywidualnych 

3) § 3–5 otrzymują brzmienie:  
„§ 3. 1. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna udzielana uczniowi  
w szkole polega na rozpoznawaniu  
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych ucznia 

§ 2. 1. Pomoc  psychologiczno-
pedagogiczna  udzielana  uczniowi   
w  przedszkolu,  szkole  i  placówce  
polega  na  rozpoznawaniu   
i  zaspokajaniu indywidualnych  potrzeb  
rozwojowych  i  edukacyjnych  ucznia  

Z uzasadnienia: 
Szkoła jest pierwszym środowiskiem, 
w którym dokonywane jest 
rozpoznanie i udzielane wsparcia 
uczniom. Szczególna w tym zakresie 
jest rola nauczycieli, którzy  
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potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia oraz rozpoznawaniu 
indywidualnych możliwości 
psychofizycznych ucznia, (…)  
 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia  
i czynników środowiskowych 
wpływających na jego funkcjonowanie 
w szkole, w celu wspierania potencjału 
rozwojowego ucznia i stwarzania 
warunków do jego aktywnego 
 i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły 
lub placówki. 

oraz  rozpoznawaniu  indywidualnych  
możliwości  psychofizycznych ucznia   
i  czynników środowiskowych  
wpływających na jego funkcjonowanie  
w  przedszkolu, szkole i placówce,  
w celu wspierania potencjału 
rozwojowego ucznia i stwarzania 
warunków do jego aktywnego i 
pełnego uczestnictwa w życiu 
przedszkola, szkoły i placówki oraz  
w środowisku społecznym.  
 

w środowisku szkolnym najłatwiej  
i najtrafniej mogą zaobserwować 
pierwsze symptomy trudności dziecka.  
Nauczyciele są przygotowani do 
rozpoznawania specjalnych potrzeb 
uczniów.  
Zgodnie ze standardami kształcenia 
nauczycieli, w trakcie studiów 
nauczyciele nabywają umiejętności  
i kompetencje niezbędne do 
kompleksowej realizacji dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych zadań 
szkoły, w tym do samodzielnego 
przygotowania i dostosowania 
programu nauczania do potrzeb  
i możliwości uczniów. Po zakończeniu 
kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu nauczyciela 
absolwent posiada wiedzę na temat: 
współczesnych teorii dotyczących 
wychowania, uczenia się i nauczania 
oraz różnorodnych uwarunkowań tych 
procesów, głównych środowisk 
wychowawczych,  ich specyfiki  
i procesów w nich zachodzących, 
projektowania i prowadzenia badań 
diagnostycznych w praktyce 
pedagogicznej, poszerzoną  
w odniesieniu do odpowiednich etapów 
edukacyjnych i uwzględniającą 
specjalne potrzeby edukacyjne uczniów 
z zaburzeniami w rozwoju, a także 
specyfiki funkcjonowania dzieci i 
młodzieży w kontekście prawidłowości  
i nieprawidłowości rozwojowych  
i specyfiki funkcjonowania uczniów ze 
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specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Projektowane przepisy 
nie wskazują na obowiązek 
diagnozowania potrzeb uczniów, ale na 
rozpoznawanie i zaspokajanie 
indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych ucznia oraz 
rozpoznawanie indywidualnych 
możliwości psychofizycznych ucznia  
i czynników środowiskowych 
wpływających na jego funkcjonowanie 
w przedszkolu, szkole i placówce,  
w celu wspierania potencjału 
rozwojowego ucznia i stwarzania 
warunków do jego aktywnego i pełnego 
uczestnictwa w życiu przedszkola, 
szkoły i placówki oraz w środowisku 
społecznym. 
Ważnym ogniwem systemowych 
rozwiązań są również szkolni 
specjaliści, którzy powinni stanowić 
pierwszy poziom wsparcia dla 
nauczycieli i uczniów, a także rodziców. 
Specjalne  potrzeby  edukacyjne  
powinny  być postrzegane nie tylko 
jako wynik działania czynników   
tkwiących w samym uczniu, ale także 
jednoczesnego oddziaływania tych 
uwarunkowań, które składają się na 
kontekst edukacyjny, w jakim 
funkcjonuje  uczeń.  Uwzględnienie  
wpływu  czynników środowiskowych  –  
zarówno barier, jak i czynników 
wspierających – na jakość procesu 
kształcenia i wychowania umożliwia 
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dostrzeganie  specjalnych  potrzeb 
edukacyjnych dzieci i młodzieży nie 
tylko z punktu widzenia   czynników 
osobowych, uwarunkowań 
rozwojowych konkretnego ucznia, ale 
również poprzez pryzmat 
psychospołecznych uwarunkowań 
środowiska, w którym dziecko 
funkcjonuje.    
Przy rozpoznawaniu specjalnych 
potrzeb edukacyjnych ucznia należy 
zatem uwzględnić przyczyny 
niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu ucznia,  
w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia  
i jego uczestnictwo w środowisku 
szkolnym, oraz wspieranie mocnych 
stron, predyspozycji, zainteresowań 
 i uzdolnień ucznia. Koniecznością staje 
się rozpoznanie sytuacji i warunków, 
które determinują to, jak uczeń 
funkcjonuje, bowiem rozpoznanie 
środowiska i przyczyn ograniczających 
bądź wspierających optymalne 
funkcjonowanie oraz zniwelowanie lub 
skompensowanie tych uwarunkowań 
środowiskowych, które mogą stanowić 
barierę dla ucznia. 

5.  §  3. 1. c.d. (…)  
 
wynikających w szczególności; 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym; 

3) § 3–5 otrzymują brzmienie:  
cd. 
2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w szkole 
wynika w szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 

§ 2. 2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną  
w przedszkolu, szkole i placówce wynika  
w szczególności:  
1) z niepełnosprawności;  
2) z niedostosowania społecznego;  
3) z zagrożenia niedostosowaniem 

Wśród  potrzeb  uczniów  stanowiących  
podstawę do  objęcia  ich pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną 
wskazano dodatkowo  zaburzenia  
zachowania  i  emocji,  które  należy  
korygować w trakcie bieżącej  pracy  
z uczniem oraz poprzez objęcie  ucznia   
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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 i kontaktami 
środowiskowymi; 
11) z trudności adaptacyjnych 
związanych z różnicami kulturowymi 
lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych  
z wcześniejszym kształceniem za 
granicą. 
  

3) z zagrożenia niedostosowaniem 
społecznym; 
4)  z zaburzeń zachowania lub emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu 
się; 
7)  z deficytów kompetencji i zaburzeń 
sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub 
traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych 
związanych z sytuacją bytową ucznia  
i jego rodziny, sposobem spędzania 
czasu wolnego i kontaktami 
środowiskowymi; 
12) z trudności adaptacyjnych 
związanych z różnicami kulturowymi 
lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związanych  
z wcześniejszym kształceniem za 
granicą. 

społecznym;  
4) z zaburzeń zachowania i emocji;  
5) ze szczególnych uzdolnień;  
6) ze specyficznych trudności w uczeniu 
się;  
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń 
sprawności językowych;  
8) z choroby przewlekłej;  
9) z sytuacji kryzysowych lub 
traumatycznych;  
10) z niepowodzeń edukacyjnych;  
11) z zaniedbań środowiskowych  
związanych  z  sytuacją bytową ucznia  
i jego  rodziny, sposobem spędzania 
czasu wolnego i kontaktami 
środowiskowymi;  
12) z trudności adaptacyjnych 
związanych z różnicami   kulturowymi 
lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, 
w tym związanych z wcześniejszym 
kształceniem za granicą. 

odpowiednimi  formami  pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.  
Odpowiednio wczesne rozpoznanie 
zaburzeń  zachowania i emocji  będzie 
przeciwdziałało pojawieniu się u ucznia 
niedostosowania społecznego. 
 
Dodatkowo,  w  celu  poszerzenia  
grupy  uczniów,  którzy  mogą 
korzystać z  zajęć logopedycznych  
zastąpiono  określenie „zaburzenia 
komunikacji  językowej”, stanowiące 
podstawę do objęcia ucznia  pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną 
określeniem, że  potrzeba  objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną może wynikać  
z deficytów kompetencji i zaburzeń 
sprawności językowych.   

6.  Co warto polecić nauczycielom do samokształcenia oraz dyskusji i wymiany doświadczeń w zespole nauczycieli i specjalistów? 

 Czaplewska E. i inni (praca zbiorowa), SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla nauczycieli i rodziców, IBE, Warszawa 2014. Dostęp:  
2 czerwca 2017 r.  

 Grabias S., Mowa i jej zaburzenia [w:] „Audiofonologia”, Tom X, 1997, s. 9-35. Dostęp: 2 czerwca 2017 r. 
Por.:  
Załącznik 1. Indywidualizacja pracy z uczniem oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
Załącznik 2. Klasyfikacja przyczyn trudności w uczeniu się w świetle nauk pedagogicznych 
Załącznik 3. Warto przeczytać, warto obejrzeć 
Załącznik 4. Sławni dyslektycy  
Załącznik 5.  Typowe cechy młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 
Załącznik 6.  Przejawy niedostosowania społecznego 
Załącznik 7.  Charakterystyczne zachowania w okresie adolescencji oraz ich przyczyny psychospołeczne i fizjologiczne 
Załącznik 8.  Problemowe zachowania i postawy nastolatka jako jego system ochrony i osłabiania trudności rozwojowych 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwim_8elyp_UAhWKuhQKHcP5DYYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Feduentuzjasci.pl%2Fimages%2Fstories%2Fpublikacje%2Fibe-SLI-podstawowe-informacje-dla-rodzicow-i-nauczycieli.pdf&usg=AFQjCNEcYBQ7mO3jI3rUfTvFh_S19QHCQw&cad=rja
http://ptnzs.org.pl/audiofonologia/AUDIOFONOLOGIA_TOM_X_1997/art1.pdf
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Załącznik 9.  Symptomy kryzysującego nastolatka 
Załącznik 10.  Etapy wykolejenia społecznego 

7.  §  3. 2. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna udzielana w 
przedszkolu, szkole i placówce 
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 pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla 
uczniów. 

3) § 3–5 otrzymują brzmienie:  
c.d.  
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
udzielana w szkole 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 pomocy 
udzielanej uczniom.”; 

§ 2. 3.  Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna udzielana  w  przedszkolu, 
szkole i placówce 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 pomocy udzielanej 
uczniom. 

 

8.  §  4. Korzystanie z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w 
przedszkolu, szkole i placówce jest 
dobrowolne i nieodpłatne. 

3) § 3–5 otrzymują brzmienie:  
§ 4. Korzystanie z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
i placówce jest dobrowolne  
i nieodpłatne.  

§ 3. Korzystanie z pomocy   
psychologiczno-pedagogicznej  
w   przedszkolu, szkole i placówce jest 
dobrowolne i nieodpłatne. 

 

9.  § 5. 1.Pomoc psychologiczno-
pedagogiczną organizuje dyrektor 
przedszkola, szkoły i placówki. 

3) § 3–5 otrzymują brzmienie:  
§ 5. 1. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczną organizuje dyrektor 
szkoły lub placówki.  

§ 4. 1. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczną organizuje dyrektor  
przedszkola, szkoły i placówki. 

 

10.   
§ 5. 2. Pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu, szkole  
i placówce udzielają uczniom 
nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych oraz specjaliści 
wykonujący w przedszkolu, szkole i 
placówce zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  
w szczególności psycholodzy, 
pedagodzy, logopedzi, doradcy 
zawodowi i terapeuci pedagogiczni, 
zwani dalej "specjalistami". 

3) § 3–5 otrzymują brzmienie:  
2. Pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole i placówce 
udzielają uczniom nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych 
oraz specjaliści wykonujący w szkole  
i placówce zadania z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  
w szczególności psycholodzy, 
pedagodzy, logopedzi, doradcy 
zawodowi i terapeuci pedagogiczni, 
zwani dalej „specjalistami”.  

§ 4. 2. Pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej  w  przedszkolu,  szkole  
i  placówce udzielają uczniom  
nauczyciele, wychowawcy grup  
wychowawczych oraz specjaliści  
wykonujący w przedszkolu, szkole  
i placówce zadania z zakresu pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej,  
w szczególności psycholodzy, 
pedagodzy, logopedzi, doradcy    
zawodowi i terapeuci pedagogiczni, 
zwani dalej „specjalistami”. 
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11.  § 5. 3. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna jest organizowana i 
udzielana we współpracy z: 
1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, zwanymi dalej 
"poradniami"; 
 
 
3) placówkami doskonalenia 
nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szkołami i 
placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi instytucjami działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

3) § 3–5 otrzymują brzmienie:  
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
jest organizowana i udzielana we 
współpracy z: 
1) rodzicami uczniów; 
2) poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, zwanymi dalej 
„poradniami”; 
3) placówkami doskonalenia 
nauczycieli; 
4) innymi szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi instytucjami i podmiotami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci  
i młodzieży.  

§ 4. 3. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna jest organizowana i 
udzielana we współpracy z:  
1) rodzicami uczniów;  
2) poradniami   psychologiczno-
pedagogicznymi,   w   tym poradniami   
specjalistycznymi, zwanymi dalej 
„poradniami”;  
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  
4) innymi przedszkolami, szkołami  
i placówkami;  
5) organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi instytucjami i podmiotami 
działającymi na  rzecz rodziny, dzieci  
i młodzieży. 

 

12.   3) § 3–5 otrzymują brzmienie:  
4. Dyrektor szkoły lub placówki 
uzgadnia z podmiotami wskazanymi  
w ust. 3 warunki współpracy, o której 
mowa w ust. 3.”;  

§ 4. 4. Dyrektor przedszkola, szkoły lub 
placówki uzgadnia z podmiotami 
wskazanymi w ust 3 warunki 
współpracy, o której mowa w ust. 3.  

 

13.   
 
 
§  6. Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna w przedszkolu, szkole  
i placówce jest udzielana z inicjatywy: 
1) ucznia; 
2) rodziców ucznia; 
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub 
placówki; 
4) nauczyciela, wychowawcy grupy 
wychowawczej lub specjalisty, 
prowadzących zajęcia z uczniem; 
5) pielęgniarki środowiska nauczania  

w § 6: 
a) wprowadzenie do wyliczenia 
otrzymuje brzmienie: 
„Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w szkole i placówce jest udzielana  
z inicjatywy:”, 
 
 
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) dyrektora szkoły lub placówki”, 
 
 
 
 

§ 5. Pomoc  psychologiczno-
pedagogiczna  w  przedszkolu,  szkole   
i  placówce  jest udzielana z inicjatywy:  
1) ucznia;  
2) rodziców ucznia;  
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub 
placówki;  
4) nauczyciela,  wychowawcy  grupy  
wychowawczej  lub  specjalisty,  
prowadzących zajęcia z uczniem;  
5) pielęgniarki  środowiska nauczania  
i wychowania lub higienistki szkolnej;  
6) poradni;  
7) asystenta edukacji romskiej;  

(Uz): W projektowanych  przepisach § 5 
proponuje się poszerzenie katalogu 
osób inicjujących udzielanie    pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej o 
asystenta nauczyciela, do którego 
zadań należy wspieranie nauczyciela 
prowadzącego zajęcia dydaktyczne,  
wychowawcze i opiekuńcze,  oraz 
asystenta  wychowawcy świetlicy,   
o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy. 
Osoby te z racji wykonywanych 
obowiązków mają wiedzę na  temat  
potrzeb  ucznia  i  dlatego też powinni  
znaleźć się wśród podmiotów 
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i wychowania lub higienistki szkolnej; 
6) poradni; 
7) asystenta edukacji romskiej; 
8) pomocy nauczyciela; 
9) pracownika socjalnego; 
10) asystenta rodziny; 
11) kuratora sądowego. 
 

 
c) w pkt 11 kropkę zastępuje się 
średnikiem i dodaje się pkt 12  
w brzmieniu: 
12) organizacji pozarządowej, innej 
instytucji lub podmiotu działających na 
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.”;  
 
 
 
 

8) pomocy nauczyciela;  
9) asystenta nauczyciela lub osoby,  
o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo   
oświatowe3,  zwanej dalej „ustawą”,   
lub  asystenta wychowawcy świetlicy,  
o których mowa w art. 15 ust. 7 
ustawy4;  
10)   pracownika socjalnego;  
11)   asystenta rodziny;  
12)   kuratora sądowego, 
13) organizacji pozarządowej, innej 
instytucji działających na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży.  

inicjujących udzielanie uczniowi 
niezbędnego wsparcia. 
 
 

14.  §  7. 2.W przedszkolu i placówce 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 
z uczniem oraz w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć specjalistycznych; korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych 
zajęć o charakterze terapeutycznym; 
3) porad i konsultacji. 
  

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W placówce pomoc psychologiczno-
pedagogiczna jest udzielana w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem oraz przez 
zintegrowane działania nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych  
i specjalistów, a także w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć rozwijających umiejętności 
uczenia się; 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, 
rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne oraz innych 

§ 6.1. W  przedszkolu  pomoc  
psychologiczno-pedagogiczna jest  
udzielana  w  trakcie bieżącej  pracy   
z  uczniem oraz przez zintegrowane 
działania  nauczycieli  i  specjalistów,   
a także w formie:  
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  
2) zajęć specjalistycznych:  korekcyjno-
kompensacyjnych,  logopedycznych,  
rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne oraz innych 
zajęć  o charakterze terapeutycznym;  
3) zindywidualizowanej ścieżki 
realizacji obowiązkowego rocznego 

Proponuje się również zastąpienie 
zajęć socjoterapeutycznych zajęciami 
rozwijającymi kompetencje 
emocjonalno-społeczne. Zajęcia 
socjoterapeutyczne powinny być 
adresowane do uczniów posiadających   
orzeczenie o potrzebie kształcenia   
specjalnego wydane z uwagi na 
zagrożenie niedostosowaniem 
społecznym. Obejmowanie tym 
zajęciami uczniów, którzy nie posiadają 
ww. orzeczenia, w tym dzieci  
w przedszkolu, budziło wątpliwości 
merytoryczne.  (…) Zajęcia rozwijające 

                                                           
3
 W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. W kolejnych ustępach 
art. 15 ustawy Prawo oświatowe określono warunki zatrudnienia takiej osoby.  
4
 W świetle projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe trwają do 30 czerwca 2017 r.), z systemu oświaty usunięte zostanie 

stanowisko asystenta nauczyciela i asystenta wychowawcy świetlicy. Jednocześnie w celu umożliwienia kontynuacji wsparcia nauczyciela w przypadkach, w których obecnie ono 
funkcjonuje, zaproponowany jest przepis przejściowy, zgodnie z którym osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy na stanowisku asystenta nauczyciela będą mogły być nadal 
zatrudnione na tym stanowisku na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do 31 sierpnia 2020 r. 
 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12298908
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zajęć o charakterze terapeutycznym; 
4) zajęć związanych z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej; 
5) porad i konsultacji; 
6) warsztatów.”,  

przygotowania przedszkolnego; 
4) porad i konsultacji.  

kompetencje emocjonalno-społeczne  
będą mogły  być organizowane dla 
większej grupy dzieci i młodzieży,   
zgodnie z rozpoznanymi potrzebami  
w tym zakresie. W § 11 projektu  
wskazano, że zajęcia te organizuje się 
dla uczniów przejawiających trudności 
w funkcjonowaniu społecznym. 

Z uzasadnienia rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. – o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia:  
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których stan zdrowia nie uniemożliwia ani znacznie nie utrudnia uczęszczania do przedszkola lub szkoły, powinni 
uczyć się wraz z rówieśnikami i mieć zapewnione odpowiednie wsparcie i opiekę ze strony szkoły. Uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, którzy mogą 
uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale z uwagi na trudności w funkcjonowaniu w przedszkolu i szkole, w szczególności ze względu na stan zdrowia, nie mogą 
realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych z oddziałem, i wymagają dostosowania organizacji  i procesu nauczania do ich 
specjalnych potrzeb edukacyjnych, w projekcie przewiduje się nową formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej: zindywidualizowaną ścieżkę realizacji 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia (§ 6 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 7 projektu). Organizowanie tej formy 
pomocy szczegółowo określone zostało w § 12 projektu.  
Proponuje się, aby zindywidualizowana ścieżka obejmowała zajęcia wychowania przedszkolnego (w przypadku przedszkola) lub zajęcia edukacyjne (w przypadku szkoły) 
realizowane przez ucznia wspólnie z oddziałem oraz indywidualnie z uczniem. Objęcie ucznia wsparciem w formie zindywidualizowanej ścieżki będzie wymagało opinii 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której będzie wynikała potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.  
Do wniosku o wydanie opinii rodzice ucznia będą dołączać dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności dokumentację określającą trudności w funkcjonowaniu 
ucznia w przedszkolu lub szkole, a w przypadku ucznia obejmowanego tą formą pomocy ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie 
ucznia w przedszkolu lub szkole, ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach z oddziałem.  
Jeśli dziecko będzie już uczęszczało do przedszkola lub szkoły konieczna będzie również opinia nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów 
prowadzących zajęcia z dzieckiem dotycząca jego funkcjonowania w przedszkolu lub szkole. Wydanie opinii poprzedzone będzie analizą funkcjonowania ucznia 
przeprowadzaną przez poradnię we współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia lub pełnoletnim uczniem, uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub 
szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
Priorytetem działań każdego przedszkola i szkoły powinno być bowiem dążenie do pełnego, rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami ucznia, w tym ucznia 
niepełnosprawnego, zarówno poprzez wspomaganie rozwoju samego ucznia, indywidualizację i wspieranie go podczas zajęć z klasą, jak i likwidowanie barier  i 
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia w grupie rówieśniczej i uczestnictwo w życiu szkoły. Wszystkie wskazane w projektowanych przepisach czynności mają 
na celu dokonanie analizy funkcjonowania ucznia w przedszkolu i szkole, aby jednoznaczne stwierdzić, że pomimo podjęcia przez szkołę działań wspierających, w tym 
wprowadzenia zmian po stronie samej szkoły, np. zapewnienia dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dziecka, objęcia go 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, objęcie ucznia wsparciem w formie zindywidualizowanej ścieżki. Opinia poradni będzie określała w szczególności zakres, w jakim 
uczeń nie może brać udziału w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych z oddziałem, okres objęcia ucznia tą formą pomocy, nie dłuższy jednak 
niż rok szkolny, oraz działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu 
przedszkola lub szkoły.  
Zadaniem nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką będzie podejmowanie działań ukierunkowanych na poprawę jego 
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funkcjonowania w przedszkolu lub szkole, aby na bieżąco analizować postępy ucznia i jak najszybciej przygotować go do uczęszczania do przedszkola lub szkoły wspólnie 
z oddziałem. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką będzie realizował program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich 
realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia. Na wniosek 
rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły ustali, z uwzględnieniem opinii poradni, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania 
przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, biorąc pod uwagę konieczność realizacji odpowiednio podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego lub podstawy programowej przez ucznia. W projektowanych przepisach wskazano, że zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla 
uczniów objętych kształceniem specjalnym (edukacja tych uczniów opiera się na indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych). Możliwość wsparcia tych 
uczniów, również w formie zajęć indywidualnych lub w małych grupach (do 5 osób) będzie wynikała z projektowanych jednocześnie przepisów rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Zindywidualizowana ścieżka nie będzie również dotyczyła uczniów objętych indywidualnym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem (sytuację tych uczniów reguluje procedowany jednocześnie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży). 

15.  §  7. 1.W szkole pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna jest 
udzielana w trakcie bieżącej pracy  
z uczniem oraz w formie: 
 
1) klas terapeutycznych; 
2)zajęć rozwijających uzdolnienia; 
 
3)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
4)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych 
zajęć o charakterze terapeutycznym; 
 
5) zajęć związanych z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej – w przypadku uczniów 
gimnazjum i szkół 
ponadgimnazjalnych; 
 
6) warsztatów; 
7) porad i konsultacji. 
  

5) w § 7: 
a) w ust. 1: 
– wprowadzenie do wyliczenia 
otrzymuje brzmienie: 
„W szkole pomoc psychologiczno-
pedagogiczna jest udzielana w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem oraz przez 
zintegrowane działania nauczycieli  
i specjalistów, a także w formie:”, 
– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w 
brzmieniu: 
„2a) zajęć rozwijających umiejętności 
uczenia się;”, 
– w pkt 4 wyraz „socjoterapeutycznych” 
zastępuje się wyrazami „rozwijających 
kompetencje emocjonalno- 
-społeczne”, 
– pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) zajęć związanych z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej;”, 
– po pkt 5 dodaje się pkt 5a  
w brzmieniu: 

§ 6. 2. W szkole pomoc psychologiczno-
pedagogiczna jest udzielana w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem oraz przez 
zintegrowane działania nauczycieli  
i specjalistów, a także w formie:  
1) klas terapeutycznych;  
2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  
3) zajęć rozwijających umiejętności 
uczenia się;  
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;  
5) zajęć specjalistycznych:  korekcyjno-
kompensacyjnych,  logopedycznych,  
rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne oraz innych 
zajęć o charakterze terapeutycznym;  
6) zajęć związanych  z  wyborem  
kierunku  kształcenia  i  zawodu  –   
w przypadku  uczniów szkół 
podstawowych oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych;  
7) zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia, 
8) porad i konsultacji;  
9) warsztatów. 

Wśród form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej proponuje się dodanie  
nowej formy tj. zajęć rozwijających    
umiejętności uczenia się, bowiem 
zgodnie z upoważnieniem ustawowym 
do wydania projektowanego 
rozporządzenia, pomoc psychologiczno-
pedagogiczna powinna wspomagać nie  
tylko rozwój uczniów, ale również 
efektywność uczenia się (§ 6 ust. 1 pkt 
2, ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 projektu).  
Efektywne uczenie się uzależnione jest 
od wyboru właściwej metody uczenia  
się, w zależności od zakresu 
merytorycznego przedmiotu nauki oraz 
umiejętności rozpoznania czynników  
wpływających na ten proces. Istotne  
jest nabywanie przez uczniów 
umiejętności sprawnego czytania ze 
zrozumieniem oraz technik 
wspomagających zapamiętywanie.  
W §8 projektu rozporządzenia 
wskazano, że zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia się organizowane 
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„5a) zindywidualizowanej ścieżki 
kształcenia;”, 

są w celu podnoszenia  
efektywności uczenia się. 
Proponuje się również zastąpienie  
zajęć socjoterapeutycznych zajęciami 
rozwijającymi kompetencje   
emocjonalno-społeczne. Zajęcia   
socjoterapeutyczne powinny być  
adresowane do uczniów posiadających   
orzeczenie o potrzebie kształcenia   
specjalnego wydane z uwagi na 
zagrożenie niedostosowanie 
społecznym. Obejmowanie tym 
zajęciami uczniów, którzy nie posiadają 
ww. orzeczenia, w tym dzieci  
w przedszkolu, budziło wątpliwości   
merytoryczne.  
Zgodnie z projektowanym § 6 ust. 2 pkt 
6, ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 1 w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
udzielanej uczniom w szkole  
i placówce  prowadzone są zajęcia 
związane z  wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu  –  w przypadku 
uczniów klas VII i VIII szkół 
podstawowych oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych.  
Ponadto, proponuje się wskazanie, że  
w  przypadku szkoły podstawowej,  
branżowej szkoły I stopnia, liceum  
ogólnokształcącego i technikum oraz  
placówek, o których mowa w art. 2  pkt 
4 ustawy, zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu 
uzupełniają działania szkoły  
i placówki w zakresie doradztwa 
zawodowego (§ 18 projektu).   

16.  §  7. 2.W przedszkolu i placówce 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 
z uczniem oraz w formie: 
 
 
1)zajęć rozwijających uzdolnienia; 
 
2)zajęć specjalistycznych; korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, 
socjoterapeutycznych oraz innych 
zajęć o charakterze terapeutycznym; 
 
 
 
 
 
3)porad i konsultacji. 
  

5) w § 7: 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W placówce pomoc psychologiczno-
pedagogiczna jest udzielana w trakcie 
bieżącej pracy z uczniem oraz przez 
zintegrowane działania nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych  
i specjalistów, a także w formie: 
1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
2) zajęć rozwijających umiejętności 
uczenia się; 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-
kompensacyjnych, logopedycznych, 
rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne oraz innych 
zajęć o charakterze terapeutycznym; 
4) zajęć związanych z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej; 
 
5) porad i konsultacji; 
6) warsztatów.”,  

§ 6. 3. W  placówce pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna jest 
udzielana w trakcie bieżącej pracy  
z   uczniem  oraz przez zintegrowane 
działania   nauczycieli, wychowawców 
grup wychowawczych i specjalistów,  
a także w formie:  
1) zajęć  rozwijających uzdolnienia;  
2) zajęć rozwijających umiejętności 
uczenia się;  
3) zajęć specjalistycznych:  korekcyjno-
kompensacyjnych,  logopedycznych,  
rozwijających kompetencje 
emocjonalno-społeczne oraz innych 
zajęć o charakterze terapeutycznym;  
4) zajęć związanych  z  wyborem  
kierunku  kształcenia  i  zawodu  –   
w przypadku  uczniów szkół 
podstawowych oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych;  
5) porad i konsultacji; 
6) warsztatów. 
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Uwaga! Od 1 września 2017 r. wchodzi w życie zapis art. 42 ust. 2d w Karcie Nauczyciela wprowadzony przez ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe:  
Art. 42.  1.  Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 
2.  W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub 
ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7; 
2)  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów; 
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. 
(...) 
(dodano)  
2d. W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

17.  § 7. 3.W szkołach dla dorosłych 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 
ze słuchaczem oraz w formie: 
1)zajęć związanych z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu oraz 
planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej; 
2) porad i konsultacji; 
3) warsztatów i szkoleń. 
  

c) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia 
otrzymuje brzmienie: 
„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:”;  

§ 6. 4. 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:  
1) zajęć związanych z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu;  
2) porad i konsultacji;  
3) warsztatów i szkoleń. 

 

18.  § 7. 4. W przedszkolu, szkole 
i placówce pomoc psychologiczno-
pedagogiczna jest udzielana rodzicom 
uczniów i nauczycielom w formie 
porad, konsultacji, warsztatów  
i szkoleń. 

d) w ust. 4 wyrazy „W przedszkolu, 
szkole i placówce” zastępuje się 
wyrazami „W szkole i placówce”,  

§ 6. 5. W przedszkolu, szkole i placówce 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
jest udzielana rodzicom uczniów  
i nauczycielom w formie porad, 
konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

19.   e) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Dyrektor szkoły lub placówki 
organizuje wspomaganie szkoły i 
placówki w zakresie realizacji zadań  
z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej polegające na 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu 
działań mających na celu poprawę 
jakości udzielanej pomocy 

§ 6. 6.  Dyrektor przedszkola, szkoły lub  
placówki organizuje wspomaganie 
przedszkola, szkoły i placówki  
w zakresie realizacji zadań z zakresu 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
polegające na zaplanowaniu i 
przeprowadzeniu działań mających na 
celu poprawę jakości udzielanej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

W celu wzmocnienie wsparcia  
nauczycieli, wychowawców grup  
wychowawczych i specjalistów oraz ich 
doskonalenia w zakresie rozpoznawania  
specjalnych potrzeb dzieci i młodzieży  
doprecyzowano, że dyrektor 
przedszkola, szkoły i placówki 
organizując pomoc psychologiczno-
pedagogiczną powinien planować  
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psychologiczno-pedagogicznej.”;  i prowadzić wspomaganie mające na 
celu m.in. podejmowanie działań 
mających na celu podnoszenie jakości 
udzielanej   pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  

20.  §  9.Zajęcia rozwijające uzdolnienia 
organizuje się dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych oraz prowadzi się przy 
wykorzystaniu aktywnych metod 
pracy. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 8. 

7) w § 9 skreśla się wyrazy „oraz 
prowadzi się przy wykorzystaniu 
aktywnych metod pracy”, 
8) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: 
„§ 9a. Zajęcia rozwijające umiejętności 
uczenia się organizuje się dla uczniów 
w celu podnoszenia efektywności 
uczenia się.”;  

§ 7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia 
organizuje się dla uczniów szczególnie 
uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć 
nie może przekraczać  8.  

 

21.  §  11.Zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne organizuje się dla 
uczniów z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi lub 
specyficznymi trudnościami w 
uczeniu się. Liczba uczestników zajęć 
nie może przekraczać  5. 

9) w § 11 wyrazy „lub specyficznymi” 
zastępuje się wyrazami „ , w tym 
specyficznymi”;  

§ 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  
organizuje się dla uczniów  
z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi, w tym specyficznymi 
trudnościami w uczeniu  się. Liczba  
uczestników  zajęć nie może przekraczać  
5. 

 

22.  §  12. Zajęcia logopedyczne 
organizuje się dla uczniów z 
zaburzeniami mowy, które powodują 
zaburzenia komunikacji językowej 
oraz utrudniają naukę. Liczba 
uczestników zajęć nie może 
przekraczać  4. 

10) § 12 i § 13 otrzymują brzmienie: 
„§ 12. Zajęcia logopedyczne organizuje 
się dla uczniów z deficytami 
kompetencji i zaburzeniami 
sprawności językowych. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 
4. 

§ 9. Zajęcia logopedyczne organizuje się 
dla uczniów z deficytami kompetencji  
i zaburzeniami sprawności językowych. 
Liczba uczestników zajęć nie może 
przekraczać 4. 

 

23.  §  13.Zajęcia socjoterapeutyczne oraz 
inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym organizuje się dla 
uczniów z dysfunkcjami i 
zaburzeniami utrudniającymi 
funkcjonowanie społeczne. Liczba 
uczestników zajęć nie może 
przekraczać 10. 
  

10) § 12 i § 13 otrzymują brzmienie: 
§ 13. 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.”; 

§ 10.  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. 
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11) po § 13 dodaje się § 13a i § 13b  
w brzmieniu: 
„§ 13a. Inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym organizuje się 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. Liczba uczestników zajęć nie 
może przekraczać 10.  

§ 11. 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 i placówki. Liczba 
uczestników zajęć nie może przekraczać 
10. 

 

24.   11) po § 13 dodaje się § 13a i § 13b  
w brzmieniu: 
§ 13b. 1. Zindywidualizowana ścieżka 
kształcenia jest organizowana dla 
uczniów, którzy mogą uczęszczać do 
szkoły, ale ze względu na trudności  
w funkcjonowaniu wynikające  
w szczególności ze stanu zdrowia nie 
mogą realizować wszystkich zajęć 
edukacyjnych wspólnie z oddziałem 
szkolnym i wymagają dostosowania 
organizacji i procesu nauczania do ich 
specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

§ 12. 1. Zindywidualizowana ścieżka 
realizacji obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego oraz 
zindywidualizowana ścieżka 
kształcenia, zwane dalej 
„zindywidualizowanymi ścieżkami”, są 
organizowane dla uczniów, którzy 
mogą uczęszczać do przedszkola lub 
szkoły, ale ze względu na trudności  
w funkcjonowaniu wynikające  
w szczególności ze stanu zdrowia, nie 
mogą realizować wszystkich 
odpowiednio zajęć wychowania 
przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych 
wspólnie z oddziałem przedszkolnym 
lub szkolnym i wymagają dostosowania 
organizacji i procesu nauczania do ich 
specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

 

25.   2. Zindywidualizowana ścieżka 
obejmuje wszystkie zajęcia 
edukacyjne, które są realizowane: 
1) wspólnie z oddziałem szkolnym oraz 
2) indywidualnie z uczniem.  
 

§ 12. 2. Zindywidualizowana ścieżka 
obejmuje wszystkie odpowiednio 
zajęcia wychowania 
przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, 
które są realizowane: 
1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym 
lub szkolnym oraz 

Proponuje się, aby zindywidualizowana 
ścieżka obejmowała zajęcia 
wychowania przedszkolnego  
(w przypadku przedszkola) lub zajęcia 
edukacyjne (w przypadku szkoły) 
realizowane przez ucznia wspólnie  
z oddziałem oraz indywidualnie  
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2) indywidualnie z uczniem. z uczniem. 

26.   3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną 
ścieżką wymaga opinii publicznej 
poradni, z której wynika potrzeba 
objęcia ucznia pomocą w tej formie.  
 

§ 12. 3. Objęcie ucznia 
zindywidualizowaną ścieżką wymaga 
opinii publicznej poradni, z której 
wynika potrzeba objęcia ucznia 
pomocą w tej formie. 

Objęcie ucznia wsparciem w formie 
zindywidualizowanej ścieżki będzie 
wymagało opinii publicznej poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, z której 
będzie wynikała potrzeba objęcia 
ucznia pomocą w tej formie. 

27.   4. Do wniosku o wydanie opinii,  
o której mowa w ust. 3, dołącza się 
dokumentację określającą: 
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia 
w szkole; 
2) w przypadku ucznia obejmowanego 
zindywidualizowaną ścieżką 
kształcenia ze względu na stan zdrowia 
– także wpływ przebiegu choroby na 
funkcjonowanie ucznia w szkole oraz 
ograniczenia w zakresie możliwości 
udziału ucznia w zajęciach 
edukacyjnych wspólnie z oddziałem 
szkolnym; 
3) w przypadku ucznia uczęszczającego 
do szkoły – także opinię nauczycieli  
i specjalistów prowadzących zajęcia  
z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia  
w szkole.  

§ 12. 4. Do wniosku o wydanie opinii,  
o której mowa w ust. 3, dołącza się 
dokumentację uzasadniającą wniosek, 
w szczególności dokumentację 
określającą: 
1) trudności w funkcjonowaniu ucznia 
w przedszkolu lub szkole; 
2) w przypadku ucznia obejmowanego 
zindywidualizowaną ścieżką ze względu 
na stan zdrowia – także wpływ 
przebiegu choroby na funkcjonowanie 
ucznia w przedszkolu lub szkole oraz 
ograniczenia w zakresie możliwości 
udziału ucznia w odpowiednio 
zajęciach wychowania przedszkolnego 
lub zajęciach edukacyjnych wspólnie  
z oddziałem przedszkolnym lub 
szkolnym; 
3) w przypadku ucznia uczęszczającego 
do przedszkola lub szkoły – także opinię 
nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów 
prowadzących zajęcia z uczniem,  
o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu 
lub szkole. 
 

Do wniosku o wydanie opinii rodzice 
ucznia będą dołączać dokumentację 
uzasadniającą wniosek, w szczególności 
dokumentację określającą trudności  
w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu 
lub szkole, a w przypadku ucznia 
obejmowanego tą formą pomocy ze 
względu na stan zdrowia – także wpływ 
przebiegu choroby na funkcjonowanie 
ucznia w przedszkolu lub szkole, 
ograniczenia w zakresie możliwości 
udziału ucznia w zajęciach z oddziałem. 
Jeśli dziecko będzie już uczęszczało do 
przedszkola lub szkoły konieczna będzie 
również opinia nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych  
i specjalistów prowadzących zajęcia  
z dzieckiem dotycząca jego 
funkcjonowania w przedszkolu lub 
szkole.  

28.   5. Przed wydaniem opinii, o której 
mowa w ust. 3, publiczna poradnia we 
współpracy ze szkołą oraz rodzicami 

§ 12.5. Przed wydaniem opinii, o której 
mowa w ust. 3, poradnia we 
współpracy z przedszkolem lub szkołą 

Wydanie opinii poprzedzone będzie 
analizą funkcjonowania ucznia 
przeprowadzaną przez poradnię we 
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ucznia albo pełnoletnim uczniem, 
przeprowadza analizę funkcjonowania 
ucznia uwzględniającą efekty 
udzielanej dotychczas przez szkołę 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 
 

oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim 
uczniem, przeprowadza analizę 
funkcjonowania ucznia uwzględniającą 
efekty udzielanej dotychczas przez 
przedszkole lub szkolę pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

współpracy ze szkołą i rodzicami ucznia 
lub pełnoletnim uczniem, 
uwzględniającą efekty udzielanej 
dotychczas przez przedszkole lub szkołę 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  
  

29.   6. Opinia, o której mowa w ust. 3, 
zawiera dane i informacje, o których 
mowa w przepisach w sprawie 
szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych 
poradni specjalistycznych, a ponadto 
wskazuje: 
1) zakres, w jakim uczeń nie może brać 
udziału w zajęciach edukacyjnych 
wspólnie z oddziałem szkolnym; 
2) okres objęcia ucznia 
zindywidualizowaną ścieżką 
kształcenia, nie dłuższy jednak niż rok 
szkolny; 
3) działania, jakie powinny być podjęte 
w celu usunięcia barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia 
i jego uczestnictwo w życiu szkoły.  

§ 12. 6. Opinia, o której mowa w ust. 3, 
zawiera dane i informacje, o których 
mowa w przepisach w sprawie 
szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym poradni 
specjalistycznych, a ponadto wskazuje:  
1) zakres, w jakim uczeń nie może brać 
udziału odpowiednio w zajęciach 
wychowania przedszkolnego lub 
zajęciach edukacyjnych wspólnie  
z oddziałem przedszkolnym lub 
szkolnym; 
2) okres objęcia ucznia 
zindywidualizowaną ścieżką, nie 
dłuższy jednak niż rok szkolny; 
3) działania, jakie powinny być podjęte 
w celu usunięcia barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia  
i jego uczestnictwo w życiu przedszkola 
lub szkoły. 
 

Opinia poradni będzie określała  
w szczególności zakres, w jakim uczeń 
nie może brać udziału w zajęciach 
wychowania przedszkolnego lub 
zajęciach edukacyjnych z oddziałem, 
okres objęcia ucznia tą formą pomocy, 
nie dłuższy jednak niż rok szkolny, oraz 
działania jakie powinny być podjęte  
w celu usunięcia barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia  
i jego uczestnictwo w życiu przedszkola 
lub szkoły.  

30.   7. Uczeń objęty zindywidualizowaną 
ścieżką kształcenia realizuje w danej 
szkole programy nauczania,  
z dostosowaniem metod i form ich 
realizacji do jego indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości 

§ 12. 7. Uczeń objęty 
zindywidualizowaną ścieżką realizuje  
w danym przedszkolu lub w danej 
szkole odpowiednio program 
wychowania przedszkolnego lub 
programy nauczania, z dostosowaniem 
metod i form ich realizacji do jego 

Uczeń objęty zindywidualizowaną 
ścieżką będzie realizował program 
wychowania przedszkolnego lub 
programy nauczania, z dostosowaniem 
metod i form ich realizacji do jego 
indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości 
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psychofizycznych, w szczególności 
potrzeb wynikających ze stanu 
zdrowia.  

indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych, w szczególności 
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.  
 

psychofizycznych, w szczególności 
wynikających ze stanu zdrowia.  
 

31.   8. Na wniosek rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły 
ustala, z uwzględnieniem opinii,  
o której mowa w ust. 3, tygodniowy 
wymiar godzin zajęć edukacyjnych 
realizowanych indywidualnie z 
uczniem, uwzględniając konieczność 
realizacji przez ucznia podstawy 
programowej kształcenia ogólnego lub 
podstawy programowej kształcenia w 
zawodach. 
 

§ 12. 8. Na wniosek rodziców ucznia 
albo pełnoletniego ucznia dyrektor 
przedszkola lub szkoły ustala,  
z uwzględnieniem opinii, o której 
mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar 
godzin zajęć wychowania 
przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych 
realizowanych indywidualnie z 
uczniem, uwzględniając konieczność 
realizacji przez ucznia odpowiednio 
podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego, podstawy 
programowej kształcenia ogólnego lub 
podstawy programowej kształcenia w 
zawodach. 

Na wniosek rodziców ucznia lub 
pełnoletniego ucznia dyrektor 
przedszkola lub szkoły ustali,  
z uwzględnieniem opinii poradni, 
tygodniowy wymiar godzin zajęć 
wychowania przedszkolnego lub zajęć 
edukacyjnych realizowanych 
indywidualnie z uczniem, biorąc pod 
uwagę konieczność realizacji 
odpowiednio podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego lub 
podstawy programowej przez ucznia.  

32.   9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z 
uczniem objętym zindywidualizowaną 
ścieżką podejmują działania 
ukierunkowane na poprawę 
funkcjonowania ucznia w szkole. 
 

§ 12. 9. Nauczyciele prowadzący zajęcia 
z uczniem objętym zindywidualizowaną 
ścieżką podejmują działania 
ukierunkowane na poprawę 
funkcjonowania ucznia w przedszkolu 
lub szkole. 
 

Zadaniem nauczycieli prowadzących 
zajęcia z uczniem objętym 
zindywidualizowaną ścieżką będzie 
podejmowanie działań 
ukierunkowanych na poprawę jego 
funkcjonowania w przedszkolu lub 
szkole, aby na bieżąco analizować 
postępy ucznia i jak najszybciej 
przygotować go do uczęszczania do 
przedszkola lub szkoły wspólnie  
z oddziałem.  

33.   10. Zindywidualizowanej ścieżki nie 
organizuje się dla: 
1) uczniów objętych kształceniem 
specjalnym zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 

§ 12. 10. Zindywidualizowanej ścieżki 
nie organizuje się dla: 
1) uczniów objętych kształceniem 
specjalnym, zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 127 ust. 

W projektowanych przepisach 
wskazano, że zindywidualizowanej 
ścieżki nie organizuje się dla uczniów 
objętych kształceniem specjalnym 
(edukacja tych uczniów opiera się na 
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pkt 2 ustawy;  
2) uczniów objętych indywidualnym 
nauczaniem zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 71b ust. 8 
ustawy.”; 
 
 

19 pkt 2 ustawy; 
2) uczniów objętych indywidualnym 
rocznym obowiązkowym 
przygotowaniem przedszkolnym albo 
indywidualnym nauczaniem, zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 127 ust. 20 ustawy. 

indywidualnych programach 
edukacyjno-terapeutycznych). 
Możliwość wsparcia tych uczniów, 
również w formie zajęć indywidualnych 
lub w małych grupach (do 5 osób) 
będzie wynikała z (…) przepisów 
rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym. 
Zindywidualizowana ścieżka nie będzie 
również dotyczyła uczniów objętych 
indywidualnym rocznym 
przygotowaniem przedszkolnym lub 
indywidualnym nauczaniem (sytuację 
tych uczniów reguluje procedowany 
jednocześnie projekt rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego 
nauczania dzieci i młodzieży). 

34.  § 8. 1.Klasy terapeutyczne organizuje 
się dla uczniów wykazujących 
jednorodne lub sprzężone zaburzenia, 
wymagających dostosowania 
organizacji i procesu nauczania do ich 
specjalnych potrzeb edukacyjnych 
oraz długotrwałej pomocy 
specjalistycznej. 

6) w § 8: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Klasy terapeutyczne organizuje się 
dla uczniów wymagających 
dostosowania organizacji i procesu 
nauczania oraz długotrwałej pomocy 
specjalistycznej z uwagi na trudności  
w funkcjonowaniu w szkole lub 

§ 13. 1. Klasy  terapeutyczne organizuje 
się dla uczniów wymagających 
dostosowania organizacji i procesu 
nauczania oraz długotrwałej pomocy 
specjalistycznej z uwagi na trudności  
w funkcjonowaniu w szkole lub 
oddziale wynikające z zaburzeń 
rozwojowych lub ze stanu zdrowia, 
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35.  § 8. 2. Klas terapeutycznych nie 
organizuje się w szkołach specjalnych. 

oddziale wynikające z zaburzeń 
rozwojowych lub ze stanu zdrowia, 
posiadających opinię poradni, z której 
wynika potrzeba objęcia ucznia 
pomocą w tej formie.”, 
b) uchyla się ust. 2 i 6, 
c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Do klas terapeutycznych, za zgodą 
organu prowadzącego szkołę, w ramach 
posiadanych środków, mogą uczęszczać 
uczniowie innej szkoły,  
z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących dowożenia uczniów do 
szkoły w związku z art. 308 ustawy  
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60  
i 949).”, 
d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a  
w brzmieniu: 
„7a. Nauka ucznia w klasie 
terapeutycznej trwa do czasu 
złagodzenia albo wyeliminowania 
trudności w funkcjonowaniu ucznia  
w szkole lub oddziale, stanowiących 
powód objęcia ucznia pomocą w tej 
formie.”, 
e) uchyla się ust. 8;  

posiadających opinię poradni, z której 
wynika potrzeba objęcia ucznia 
pomocą w tej formie.    

36.  § 8. 3.Zajęcia w klasach 
terapeutycznych prowadzą 
nauczyciele właściwych zajęć 
edukacyjnych. 

§ 13. 2. Zajęcia   w   klasach   
terapeutycznych   prowadzą nauczyciele   
właściwych   zajęć edukacyjnych. 

 

37.  § 8. 4. Nauczanie w klasach 
terapeutycznych jest prowadzone 
według realizowanych w danej szkole 
programów nauczania, z 
dostosowaniem metod i form ich 
realizacji do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów. 

§ 13. 3. Nauczanie w klasach 
terapeutycznych jest prowadzone  
według realizowanych w danej szkole  
programów nauczania,  
z dostosowaniem metod i form ich 
realizacji do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów. 

 

38.  § 8. 5. Liczba uczniów w klasie 
terapeutycznej nie może przekraczać 
15. 

§ 13.4. Liczba uczniów w klasie 
terapeutycznej nie może przekraczać 15. 

 

39.  § 8. 6. Klasy terapeutyczne organizuje 
się z początkiem roku szkolnego. 

40.  § 8. 7. Do klas terapeutycznych, za 
zgodą organu prowadzącego szkołę, 
w ramach posiadanych środków, 
mogą uczęszczać uczniowie innej 
szkoły, z uwzględnieniem przepisów 
art. 17 ust. 2-3a ustawy. 

§ 13. 5. Do klas terapeutycznych, za 
zgodą organu prowadzącego szkołę,  
w   ramach posiadanych środków, mogą 
uczęszczać uczniowie innej szkoły,   
z  uwzględnieniem przepisów art. 39 
ust. 2–4 ustawy.  

 

41.  § 8. 8. Objęcie ucznia nauką w klasie 
terapeutycznej wymaga opinii 
poradni, z której wynika potrzeba 
objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

42.  §  16. Nauka ucznia w klasie 
terapeutycznej oraz udział ucznia w 
zajęciach dydaktyczno-

13) uchyla się § 16;  § 13. 6. Nauka ucznia w klasie 
terapeutycznej trwa do czasu 
złagodzenia lub wyeliminowania 

Wydzielono w odrębnym paragrafie  
i ustępie zapis dotyczący klas 
terapeutycznych.  
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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. 

trudności w funkcjonowaniu ucznia  
w szkole lub oddziale, stanowiących 
powód objęcia ucznia pomocą w tej 
formie.  
  

43.    § 14. Zajęcia  rozwijające  umiejętności  
uczenia  się organizuje  się dla  uczniów  
w  celu podnoszenia efektywności 
uczenia się.   

 

44.  Warto polecić nauczycielom: 

 Produkt finalny Projektu Innowacyjnego (pozytywnie zwalidowanego) "Umiem się uczyć" (do pobrania – program, scenariusze zajęć w dwóch wersjach, 
materiały pomocnicze. Materiały dostępne na portalu Krajowej Instytucji Wspomagającej, stanowiące jej własność intelektualną).   

 Portal projektu EDUSICENCE (z możliwością zarejestrowania szkoły na platformie EDUSCIENCE - "Dołącz do Eduscience): www.eduscience.pl  

 Zestawienie produktów finalnych Projektów Innowacyjnych na portalu Krajowej Instytucji Wspomagającej:  

 Arvind Gupta, Jak zmienić śmieci w zabawki do nauki: www.ted.com/talks/lang/pol/arvind_gupta_turning_trash_into_toys_for_learning.html oraz portal 
GUPTA.TOYS: http://www.arvindguptatoys.com/ Polskie tłumaczenia wybranych zasobów portalu: http://pl.euhou.net/index.php/home_v16?start=8  

 Portal http://www.klubnaukowca.pl/ 

 Małgorzata Taraszkiewicz, Metody aktywizujące proces uczenia się: http://cyfroteka.pl/ebooki/Metody_aktywizujace_proces_uczenia_sie-
ebook/p0301313i030 Dostęp: 4 czerwca 2017 r.  

 Małgorzata Taraszkiewicz, Osiem strategii efektywnego uczenia się: https://www.youtube.com/watch?v=wU_R68N06dA Dostęp: 2 czerwca 2017 r.  

 Poradniki Colina Rose na portalu i na platformie projektu EDUSCIENCE: www.eduscience.pl Dostęp: 2 czerwca 2017 r.  

 Szurawski M., Pamięć i intelekt. Trening mistrzowski, Wydawnictwo: Aha!, 2008. 

 Szurawski Marek, Pamięć na całe życie +CD, Wyd. Aha!, 2009.  

 Szurawski Marek, Pamięć. Trening interaktywny, Wyd. Aha!, 2013. 

45.  §  10.Zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze organizuje się dla 
uczniów mających trudności w nauce, 
w szczególności w spełnianiu 
wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstawy programowej kształcenia 

 § 15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
organizuje się dla uczniów mających 
trudności w nauce, w  szczególności  
w spełnianiu wymagań edukacyjnych 
wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu 

 

http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286&sid=951:Umiem-sie-uczyc&Itemid=544&lang=pl
http://www.eduscience.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=193&Itemid=778&lang=pl
http://www.ted.com/talks/lang/pol/arvind_gupta_turning_trash_into_toys_for_learning.html%20oraz%20portal%20GUPTA.TOYS
http://www.ted.com/talks/lang/pol/arvind_gupta_turning_trash_into_toys_for_learning.html%20oraz%20portal%20GUPTA.TOYS
http://www.arvindguptatoys.com/
http://pl.euhou.net/index.php/home_v16?start=8
http://www.klubnaukowca.pl/
http://cyfroteka.pl/ebooki/Metody_aktywizujace_proces_uczenia_sie-ebook/p0301313i030
http://cyfroteka.pl/ebooki/Metody_aktywizujace_proces_uczenia_sie-ebook/p0301313i030
https://www.youtube.com/watch?v=wU_R68N06dA
http://www.eduscience.pl/
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ogólnego dla danego etapu 
edukacyjnego. Liczba uczestników 
zajęć nie może przekraczać 8. 

edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć 
nie może przekraczać 8. 

46.  §  14. 1. Godzina zajęć rozwijających 
uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-
wyrównawczych trwa  45 minut,  
a godzina zajęć specjalistycznych – 60 
minut. 
 

12) § 14 i § 15 otrzymują brzmienie: 
„§ 14. 1. Godzina zajęć, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 2–5 (tj.: w szkole 
– 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; zajęć 
związanych z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej), ust. 2 
pkt 1–4 (tj.: w placówce – zajęcia 
rozwijające uzdolnienia; zajęcia 
rozwijające umiejętności uczenia się; 
zajęcia  specjalistyczne: korekcyjno-
kompensacyjne,  logopedyczne,  
rozwijające kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz inne zajęcia o 
charakterze terapeutycznym; zajęcia 
związane z wyborem kierunku  
kształcenia  i  zawodu  oraz 
planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej) i ust. 3 pkt 1 (tj. w szkole 
dla dorosłych – zajęć związanych  
z wyborem kierunku kształcenia 
 i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej), trwa 
45 minut. 
 

§ 16. 1. Godzina zajęć, o których mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 1–2 (tj.: w  przedszkolu 
– zajęcia rozwijające uzdolnienia; zajęcia 
specjalistyczne: korekcyjno-
kompensacyjne,  logopedyczne,  
rozwijające kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz inne zajęcia o 
charakterze terapeutycznym), ust. 2 pkt 
2–6 (tj.: w szkole – 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; zajęcia 
związane z  wyborem  kierunku  
kształcenia  i  zawodu  –  w przypadku  
uczniów szkół podstawowych oraz 
uczniów szkół ponadpodstawowych), 
ust. 3 pkt 1– 4 (tj.: w placówce – zajęcia 
rozwijające uzdolnienia; zajęcia 
rozwijające umiejętności uczenia się; 
zajęcia  specjalistyczne: korekcyjno-
kompensacyjne,  logopedyczne,  
rozwijające kompetencje emocjonalno-
społeczne oraz inne zajęcia  
o charakterze terapeutycznym; zajęcia 
związane z wyborem kierunku  
kształcenia  i  zawodu  –  w przypadku  
uczniów szkół podstawowych oraz 
uczniów szkół ponadpodstawowych)  

Ponadto, w odpowiedzi na liczne 
wnioski nauczycieli, specjalistów  
i dyrektorów szkół i placówek 
kierowane  do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej  dotyczące ujednolicenia 
czasu trwania  zajęć specjalistycznych, 
zajęć rozwijających uzdolnienia oraz 
zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w  
§ 15  projektu rozporządzenia 
zaproponowano, aby godzina ww. zajęć 
trwała 45 min. 
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i ust. 4 pkt 1 (tj. w szkole dla dorosłych 
– zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu), trwają 45 minut.   

47.  §  14. 2. W uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się 
prowadzenie zajęć specjalistycznych 
w czasie krótszym niż 60 minut,  
z zachowaniem ustalonego dla ucznia 
łącznego tygodniowego czasu tych 
zajęć. 

9) § 12 § 13 i § 14 otrzymują brzmienie: 
§ 14.  
2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć,  
o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2–6,  
w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 
minut, z zachowaniem ustalonego dla 
ucznia łącznego tygodniowego czasu 
tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebami ucznia.”; 

§ 16. 2. Dopuszcza się  prowadzenie 
zajęć, o których mowa w ust.  1,   
w  czasie  dłuższym lub krótszym  niż 45  
minut,  z  zachowaniem  ustalonego  dla  
ucznia  łącznego tygodniowego czasu 
tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione 
potrzebami ucznia. 

 

48.  §  15. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, 
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą 
nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści 
posiadający kwalifikacje odpowiednie 
do rodzaju prowadzonych zajęć. 
 

11) § 15 otrzymuje brzmienie: 
„§ 15. 1. Zajęcia rozwijające 
uzdolnienia, zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia się, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 
specjalistyczne prowadzą nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych  
i specjaliści posiadający kwalifikacje 
odpowiednie do rodzaju zajęć.  
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, 
prowadzi się przy wykorzystaniu 
aktywizujących metod pracy.”; 

§ 17 ust. 1. Zajęcia rozwijające 
uzdolnienia, zajęcia rozwijające 
umiejętności uczenia się, zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 
specjalistyczne prowadzą nauczyciele, 
wychowawcy  grup wychowawczych  
i specjaliści posiadający kwalifikacje 
odpowiednie do rodzaju zajęć. 

 

§ 17 ust. 2. Zajęcia, o których mówi się 
w ust. 1 (zajęcia rozwijające uzdolnienia, 
zajęcia rozwijające umiejętności uczenia 
się, zajęcia specjalistyczne oraz zajęcia 
dydaktyczno-wyrównawcze), prowadzi 
się przy wykorzystaniu aktywizujących 
metod pracy.  

 

49.  §  17. Zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu oraz z 
planowaniem kształcenia i kariery 
zawodowej organizuje się w celu 
wspomagania odpowiednio uczniów 
lub słuchaczy w podejmowaniu 
decyzji edukacyjnych i zawodowych, 
przy wykorzystaniu aktywnych metod 
pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, 

(bez zmian) § 18. W przypadku: 
1)  szkoły podstawowej, branżowej 

szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego i technikum, 

2) placówek, o których mowa w art. 2 
pkt 4 ustawy 

- zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu uzupełniają 
działania  szkoły  i placówki w zakresie 

Zgodnie z projektowanym § 6 ust. 2 pkt 
6, ust. 3 pkt 4 i ust. 4 pkt 1 w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
udzielanej uczniom w szkole i placówce  
prowadzone zajęcia związane  
z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu  –  w przypadku uczniów klas 
VII i VIII szkół podstawowych oraz 
uczniów szkół ponadpodstawowych.  
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wychowawcy grup wychowawczych 
 i specjaliści. 

doradztwa zawodowego. Ponadto, proponuje się wskazanie, że  
w  przypadku szkoły podstawowej,  
branżowej szkoły I stopnia, liceum  
ogólnokształcącego i technikum oraz  
placówek, o których mowa w art. 2 pkt 
4  ustawy, zajęcia związane z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu 
uzupełniają działania szkoły i placówki 
w zakresie doradztwa zawodowego (§ 
18 projektu).   

50.  §  18. Porady, konsultacje, warsztaty  
i szkolenia prowadzą nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych  
i specjaliści. 

(bez zmian) § 19. Porady, konsultacje, warsztaty  
i szkolenia prowadzą nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych  
i specjaliści. 

 

51.  §  19. 1. Nauczyciele, wychowawcy 
grup wychowawczych oraz specjaliści 
w przedszkolu, szkole i placówce 
rozpoznają odpowiednio 
indywidualne potrzeby rozwojowe  
i edukacyjne oraz indywidualne 
możliwości psychofizyczne uczniów, 
w tym ich zainteresowania i 
uzdolnienia. 
  

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
„§ 19. 1. Do zadań nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych  
i specjalistów w szkole i placówce 
należy w szczególności: 
1) rozpoznawanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów; 
2) określanie mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów; 
3) rozpoznawanie przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie 
uczniów i ich uczestnictwo w życiu 
szkoły i placówki; 
4) podejmowanie działań sprzyjających 
rozwojowi kompetencji oraz 
potencjału uczniów w celu 

§ 20. 1. Do zadań nauczycieli,  
wychowawców  grup  wychowawczych  
oraz  specjalistów w przedszkolu, szkole 
i placówce należy w szczególności:  
1) rozpoznawanie  indywidualnych  

potrzeb  rozwojowych i  
edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych  uczniów; 

2) określanie  mocnych  stron,  
predyspozycji,  zainteresowań 
 i uzdolnień uczniów; 

3) rozpoznawanie przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub   
trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie 
uczniów i ich uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły i placówki;  

4) podejmowanie działań sprzyjających 
rozwojowi kompetencji oraz potencjału 
uczniów w celu podnoszenia 
efektywności uczenia się i poprawy ich 

Szkoła   jest   pierwszym 
środowiskiem,   w   którym   
dokonywane   jest   rozpoznanie  
i udzielane wsparcie uczniom. 
Szczególna w tym zakresie jest rola 
nauczycieli, którzy w środowisku   
szkolnym   najłatwiej   i najtrafniej   
mogą  zaobserwować pierwsze 
symptomy trudności dziecka. Ważnym 
ogniwem systemowych rozwiązań są 
również szkolni specjaliści, którzy 
powinni stanowić pierwszy poziom 
wsparcia dla nauczycieli i uczniów,  
a także rodziców.  
Specjalne  potrzeby  edukacyjne  
powinny  być postrzegane  nie  tylko  
jako  wynik działania   czynników   
tkwiących   w   samym   uczniu,   ale   
także   jednoczesnego oddziaływania 
tych uwarunkowań, które składają się 
na kontekst edukacyjny, w jakim 
funkcjonuje  uczeń.  Uwzględnienie  
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podnoszenia efektywności uczenia się  
i poprawy ich funkcjonowania; 
5) współpraca z poradnią w procesie 
diagnostycznym i postdiagnostycznym, 
w szczególności w zakresie oceny 
funkcjonowania uczniów, barier  
i ograniczeń w środowisku 
utrudniających funkcjonowanie 
uczniów i ich uczestnictwo w życiu 
szkoły lub placówki oraz efektów 
działań podejmowanych w celu 
poprawy funkcjonowania ucznia oraz 
planowania dalszych działań. 

funkcjonowania;  
5) współpraca z poradnią w procesie 
diagnostycznym i postdiagnostycznym 
w szczególności w zakresie oceny 
funkcjonowania uczniów, barier  
i ograniczeń w środowisku 
utrudniających funkcjonowanie 
uczniów i ich uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły lub placówki oraz 
efektów działań podejmowanych  
w celu poprawy funkcjonowania ucznia 
oraz planowania dalszych działań.  

wpływu  czynników środowiskowych  –  
zarówno barier, jak i czynników 
wspierających – na jakość procesu 
kształcenia i wychowania umożliwia 
dostrzeganie  specjalnych  potrzeb 
edukacyjnych dzieci  i  młodzieży  nie 
tylko   z   punktu   widzenia   czynników   
osobowych,   uwarunkowań 
rozwojowych konkretnego ucznia, ale 
również poprzez pryzmat 
psychospołecznych uwarunkowań 
środowiska, w którym dziecko 
funkcjonuje.    

52.  §  19. 2.Nauczyciele, wychowawcy 
grup wychowawczych oraz specjaliści 
w przedszkolu, szkole i placówce 
prowadzą w szczególności: 
1) w przedszkolu – obserwację 

pedagogiczną zakończoną analizą 
i oceną gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole (diagnoza 
przedszkolna); 

2) w szkole – obserwację 
pedagogiczną, w trakcie bieżącej 
pracy z uczniami, mającą na celu 
rozpoznanie u uczniów: 

a) trudności w uczeniu się, w tym - 
w przypadku uczniów klas I-III 
szkoły podstawowej – ryzyka 
wystąpienia specyficznych 
trudności w uczeniu się, lub 
 

b)szczególnych uzdolnień; 
3) w gimnazjum i szkole 
ponadgimnazjalnej - doradztwo 
edukacyjno-zawodowe. 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
„§ 19.  
2. Nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych oraz specjaliści  
w szkole i placówce prowadzą  
w szczególności: 
 
1) obserwację pedagogiczną w trakcie 
bieżącej pracy z uczniami mającą na 
celu rozpoznanie u uczniów: 
a) trudności w uczeniu się, a także 
potencjału ucznia i jego zainteresowań, 
b) szczególnych uzdolnień; 
2) doradztwo edukacyjno-zawodowe. 

§ 20. 2. Nauczyciele,  wychowawcy  grup  
wychowawczych  oraz specjaliści   
w  przedszkolu, szkole i placówce 
prowadzą w szczególności:  
1) w  przedszkolu  –  obserwację 
pedagogiczną mającą  na  celu  wczesne  
rozpoznanie  u dziecka  dysharmonii  
rozwojowych  i  podjęcie  wczesnej  
interwencji,  a  w  przypadku dzieci  
realizujących  roczne  przygotowanie  
przedszkolne  –  obserwację 
pedagogiczną zakończoną analizą  
i  oceną gotowości dziecka do podjęcia  
nauki w szkole i (diagnoza 
przedszkolna);  
2) w  szkole: 
a) obserwację pedagogiczną w  trakcie  
bieżącej  pracy  z  uczniami,  mającą na 
celu rozpoznanie u uczniów:  
– trudności w uczeniu się, w tym  
w przypadku uczniów klas I–III szkoły 
podstawowej deficytów kompetencji  
i zaburzeń sprawności językowych oraz 
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  ryzyka wystąpienia specyficznych 
trudności w uczeniu się, a także 
potencjału ucznia i jego zainteresowań,  
– szczególnych uzdolnień.  
b) wspomaganie uczniów w wyborze 
kierunku kształcenia i zawodu w trakcie 
bieżącej pracy z uczniami.   
 

53.  §  19. 3. W przypadku stwierdzenia, 
że uczeń ze względu na potrzeby 
rozwojowe lub edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wymaga 
objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, odpowiednio 
nauczyciel, wychowawca grupy 
wychowawczej lub specjalista 
niezwłocznie udzielają uczniowi tej 
pomocy w trakcie bieżącej pracy  
z uczniem i informują o tym: 
1) w przypadku szkoły i placówki,  
w której funkcjonuje szkoła – 
wychowawcę klasy; 
2)w przypadku przedszkola i placówki, 
w której nie funkcjonuje szkoła - 
dyrektora przedszkola lub placówki. 
  

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń 
ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne wymaga objęcia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 
nauczyciel, wychowawca grupy 
wychowawczej 
lub specjalista niezwłocznie udzielają 
uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem i informują o tym: 
1) w przypadku szkoły i placówki,  
w której funkcjonuje szkoła – 
wychowawcę klasy; 
2) w przypadku placówki, w której nie 
funkcjonuje szkoła – dyrektora 
placówki.  

§ 20. 3. W przypadku stwierdzenia, że 
uczeń ze względu na potrzeby 
rozwojowe   lub edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wymaga 
objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną,  odpowiednio nauczyciel, 
wychowawca grupy wychowawczej lub 
specjalista niezwłocznie udzielają 
uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej 
pracy z uczniem i informują o tym:  
1) w przypadku szkoły i placówki,  
w której funkcjonuje szkoła – 
wychowawcę klasy;  
2) w  przypadku przedszkola i placówki,  
w której nie funkcjonuje szkoła  –  
dyrektora przedszkola lub placówki. 

Bez zmian. Zwrócić uwagę na podstawę 
prawną. 

54.  §  19. 4. Wychowawca klasy lub 
dyrektor przedszkola lub placówki,  
o których mowa w ust. 3, informuje 
innych nauczycieli, wychowawców 
grup wychowawczych lub 
specjalistów o potrzebie objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 
pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką 
potrzebę. 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
4. Wychowawca klasy lub dyrektor 
placówki, o których mowa w ust. 3, 
informują innych nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych 
lub specjalistów o potrzebie objęcia 
ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 
pracy z uczniem, jeżeli stwierdzą taką 
potrzebę, oraz we współpracy  

§ 20. 4. Wychowawca klasy lub dyrektor 
przedszkola lub placówki, o których 
mowa w ust. 3, informuje innych 
nauczycieli, wychowawców grup   
wychowawczych lub specjalistów  
o potrzebie objęcia ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie 
ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli   
stwierdzi taką potrzebę, oraz we 
współpracy z nauczycielami 

Podkreślono konieczność współpracy   
nauczycieli,   wychowawców   grup 
wychowawczych i specjalistów w 
zakresie wspierania ucznia i udzielania 
mu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej także w trakcie bieżącej  
pracy z uczniem, oraz dostosowania  
sposobów i metod pracy do możliwości  
psychofizycznych ucznia.   
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 z nauczycielami, wychowawcami grup 
wychowawczych lub specjalistami 
planują i koordynują pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną w 
ramach zintegrowanych działań 
nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów oraz 
bieżącej pracy z uczniem. 

wychowawcami grup wychowawczych 
lub specjalistami planuje i koordynuje 
pomoc psychologiczno-pedagogiczną  
w ramach zintegrowanych działań 
nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów oraz 
bieżącej pracy z uczniem. 

55.  §  19. 5.W przypadku stwierdzenia 
przez wychowawcę klasy lub 
dyrektora przedszkola lub placówki,  
o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, 
że konieczne jest objęcie ucznia 
pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w formach, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1-5, ust. 2 pkt 1 
i 2 oraz ust. 3 pkt 1, odpowiednio 
wychowawca klasy lub dyrektor 
przedszkola lub placówki, o której 
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, planują i 
koordynują udzielanie uczniowi 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, w tym ustalają formy 
udzielania tej pomocy, okres ich 
udzielania oraz wymiar godzin,  
w którym poszczególne formy będą 
realizowane. Podczas planowania i 
koordynowania udzielania uczniowi 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uwzględnia się wymiar 
godzin ustalony dla poszczególnych 
form udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  
o którym mowa w ust. 6. 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
5. W przypadku stwierdzenia przez 
wychowawcę klasy lub dyrektora 
placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 
ustawy, że konieczne jest objęcie 
ucznia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w formach, o których 
mowa w § 7 
ust. 1 pkt 1–5a, ust. 2 pkt 1–4 i ust. 3 
pkt 1, dyrektor szkoły lub placówki,  
o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, 
ustala formy udzielania tej pomocy, 
okres ich udzielania oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy 
będą realizowane. 
Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych 
form udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się wymiar godzin ustalony 
dla poszczególnych form udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, o którym mowa w ust. 
6. 
 

§ 20. 5. W przypadku stwierdzenia przez 
wychowawcę klasy lub dyrektora 
przedszkola lub placówki, o której 
mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, że 
konieczne jest  objęcie ucznia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną  
w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 
pkt 1– 3, ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 
oraz ust. 4 pkt 1, dyrektor przedszkola, 
szkoły lub placówki, o której mowa w 
art. 2 pkt 7 ustawy, ustala formy 
udzielania tej pomocy, okres ich 
udzielania oraz wymiar godzin,  
w którym poszczególne formy będą 
realizowane. Przy ustalaniu 
poszczególnych form udzielania 
uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uwzględnia się wymiar 
godzin ustalony dla poszczególnych 
form udzielania  uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, o którym 
mowa w ust. 6. 

 

56.  §  19. 6.Wymiar godzin 
poszczególnych form udzielania 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
6. Wymiar godzin poszczególnych form 

§ 20. 6. Wymiar  godzin  poszczególnych  
form  udzielania  uczniom  pomocy  
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uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, o których mowa w § 7 
ust. 1 pkt 2-5, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 
3 pkt 1, dyrektor przedszkola, szkoły 
lub placówki, o której mowa w art. 2 
pkt 5 ustawy, ustala, biorąc pod 
uwagę wszystkie godziny, które  
w danym roku szkolnym mogą być 
przeznaczone na realizację tych form. 

udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  
o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1–5a, 
ust. 2 pkt 1–4 i ust. 3 pkt 1, ustala 
dyrektor szkoły lub placówki, o której 
mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, biorąc pod 
uwagę wszystkie godziny, które  
w danym roku szkolnym mogą być 
przeznaczone na realizację 
tych form.  
 
 

psychologiczno-pedagogicznej,  
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, 
ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 
pkt 1, ustala dyrektor przedszkola, 
szkoły lub placówki, o której mowa  
w art. 2 pkt 7 ustawy, biorąc pod uwagę 
określoną w arkuszu organizacji 
przedszkola, szkoły lub placówki 
odpowiednio liczbę godzin 
zaplanowanych na realizację zajęć  
z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz innych zajęć 
wspomagających proces kształcenia lub 
liczbę  godzin zajęć prowadzonych 
przez nauczycieli i wychowawców grup 
wychowawczych.  

57.  §  19. 7.Wychowawca klasy lub 
dyrektor przedszkola lub placówki,  
o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, 
planując udzielanie uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 
współpracują z rodzicami ucznia lub 
pełnoletnim uczniem oraz –   
w zależności od potrzeb – z innymi 
nauczycielami, wychowawcami grup 
wychowawczych i specjalistami, 
prowadzącymi zajęcia z uczniem, 
poradnią lub innymi osobami,  
o których mowa w § 6. 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
7. Wychowawca klasy lub dyrektor 
placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 
ustawy, oraz nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych 
lub specjaliści, planując udzielanie 
uczniowi pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, współpracują  
z rodzicami ucznia albo pełnoletnim 
uczniem oraz, w zależności od potrzeb, 
z innymi podmiotami, 
o których mowa w § 6. 
 

§ 20. 7. Wychowawca klasy lub dyrektor 
przedszkola lub placówki, o której mowa 
w art. 2 pkt 7 ustawy, oraz nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych lub 
specjaliści, planując udzielanie uczniowi 
pomocy   psychologiczno-pedagogicznej,   
współpracują z rodzicami ucznia lub  
pełnoletnim uczniem oraz, w zależności 
od potrzeb, z innymi osobami,  o których 
mowa w § 5. 

 

58.   14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
8. W przypadku uczniów objętych 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
wychowawcy grup wychowawczych  
i specjaliści udzielający uczniom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
wspierają nauczycieli obowiązkowych 

§ 20. 8.  W przypadku uczniów objętych 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści 
udzielający uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
wspierają nauczycieli obowiązkowych 
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zajęć edukacyjnych w dostosowaniu 
sposobów i metod pracy do możliwości 
psychofizycznych ucznia.  

zajęć edukacyjnych w dostosowaniu 
sposobów i metod pracy do możliwości 
psychofizycznych ucznia. 

59.   14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
9. Nauczyciele, wychowawcy grup 
wychowawczych i specjaliści udzielający 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniowi w formach, o których mowa  
w § 7 ust. 1 pkt 1–5a, ust. 2 pkt 1–4  
i ust. 3 pkt 1, oceniają efektywność 
udzielonej pomocy i formułują wnioski 
dotyczące dalszych działań mających na 
celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

§ 20. 9.  Nauczyciele, wychowawcy 
grup wychowawczych i specjaliści 
udzielający pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uczniowi w formach,  
o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, 
ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 
pkt 1, oceniają efektywność udzielonej 
pomocy i formułują wnioski dotyczące 
dalszych działań mających na celu 
poprawę funkcjonowania ucznia.  

 

60.  §  19. 8.W przypadku gdy uczeń był 
objęty pomocą psychologiczno-
pedagogiczną w przedszkolu, szkole 
lub placówce, o której mowa w art. 2 
pkt 5 ustawy, odpowiednio 
wychowawca klasy lub dyrektor 
przedszkola lub placówki, o której 
mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, planując 
udzielanie uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 
uwzględnia wnioski dotyczące dalszej 
pracy z uczniem, zawarte w 
dokumentacji prowadzonej zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
10. W przypadku gdy uczeń był objęty 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
w szkole lub placówce, o której mowa 
w art. 2 pkt 7 ustawy, odpowiednio 
wychowawca klasy lub dyrektor 
placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 
ustawy, planując udzielanie uczniowi 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
uwzględnia wnioski dotyczące dalszych 
działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia.  

§ 20. 10. W  przypadku gdy uczeń był 
objęty pomocą psychologiczno- 
pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub 
placówce, o której mowa w art. 2 pkt 7 
ustawy, odpowiednio wychowawca 
klasy lub  dyrektor przedszkola lub 
placówki,  o  której mowa w art. 2 pkt 7 
ustawy, planując  udzielanie uczniowi 
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej, 
uwzględnia wnioski dotyczące dalszych 
działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia. 

 

61.   14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
11. W przypadku gdy z wniosków,  
o których mowa w ust. 9, wynika, że 
mimo udzielanej uczniowi pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej  
w szkole lub placówce nie następuje 
poprawa funkcjonowania ucznia w 
szkole lub placówce, dyrektor szkoły 

§ 20. 11. W przypadku gdy z wniosków, 
o których mowa w ust. 9, wynika, że 
pomimo udzielanej uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  
w przedszkolu, szkole lub placówce nie 
następuje poprawa funkcjonowania 
ucznia w przedszkolu, szkole lub 
placówce, dyrektor przedszkola, szkoły 

Ponadto, w § 4 ust. 4 i 5 projektu  
proponuje się, aby  w  przypadku gdy 
udzielana uczniowi  pomoc  
psychologiczno-pedagogicznej  nie  
przynosi  efektów  i  nie  następuje 
poprawa  funkcjonowania  ucznia,  
dyrektor  przedszkola,  szkoły  
i  placówki,  za zgodą rodziców  ucznia    
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lub placówki, za zgodą rodziców ucznia 
albo pełnoletniego ucznia, występuje 
do publicznej poradni z wnioskiem  
o przeprowadzenie diagnozy  
i wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu ucznia.  

lub placówki, za zgodą rodziców ucznia 
albo pełnoletniego ucznia, występuje 
do publicznej poradni z wnioskiem  
o przeprowadzenie diagnozy  
i wskazanie sposobu rozwiązania 
problemu ucznia.  

może  wystąpić do poradni    
psychologiczno-pedagogicznej   
z  wnioskiem  o  przeprowadzenie  
pogłębionej  diagnozy  specjalistycznej  
problemu ucznia  w  celu  wskazania  
sposobu  rozwiązania  tego  problemu.   

62.    14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
12. Wniosek o przeprowadzenie 
diagnozy i wskazanie sposobu 
rozwiązania problemu ucznia, o którym 
mowa w ust. 11, zawiera informacje o: 
1) rozpoznanych indywidualnych 
potrzebach rozwojowych i 
edukacyjnych, możliwościach 
psychofizycznych ucznia oraz potencjale 
rozwojowym ucznia; 
2) występujących trudnościach  
w funkcjonowaniu ucznia w szkole  
i placówce lub szczególnych 
uzdolnieniach ucznia; 
3) działaniach podjętych przez 
nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów w celu 
poprawy funkcjonowania ucznia w 
szkole i placówce, formach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej uczniowi w szkole lub 
placówce, okresie ich udzielania oraz 
efektach podjętych działań i udzielanej 
pomocy; 
4) wnioskach dotyczących dalszych 
działań mających na celu poprawę 
funkcjonowania ucznia, o których 
mowa w ust. 9.  

§ 20. 12. Wniosek, o którym mowa  
w ust. 11, zawiera informacje o: 
1) rozpoznanych indywidualnych 
potrzebach rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwościach psychofizycznych 
ucznia oraz potencjale rozwojowym 
ucznia; 
2) występujących trudnościach  
w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, 
szkole i placówce lub szczególnych 
uzdolnieniach ucznia; 
3) działaniach podjętych przez 
nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów w celu 
poprawy funkcjonowania ucznia  
w przedszkolu, szkole i placówce, 
formach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej udzielanej uczniowi  
w przedszkolu, szkole lub placówce, 
okresie ich udzielania oraz efektach 
podjętych działań i udzielanej pomocy; 
4) wnioskach dotyczących dalszej pracy 
z uczniem, o których mowa w ust. 9.  

Proponuje  się,  aby wniosek w tej  
sprawie  zawierał  najważniejsze  
informacje  dotyczące  rozpoznanych 
indywidualnych potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia oraz jego    
potencjale    rozwojowym,    
występujących problemach    
i trudnościach ucznia  
w  funkcjonowaniu w przedszkolu,   
szkole i placówce, a także działań 
podjętych przez przedszkole, szkołę lub 
placówkę w celu poprawy  
funkcjonowania  ucznia,  formach  
pomocy  psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej uczniowi, okresie ich 
udzielania oraz efektach 
przeprowadzonych działań i udzielane  
pomocy,  a także wnioski dotyczące  
dalszej pracy z uczniem. Takie 
rozwiązanie usprawni proces 
diagnostyczny przeprowadzany  
w poradni psychologiczno-
pedagogicznej,  a  rodzice uczniów 
zostaną odciążeni  z obowiązku 
pozyskiwania dodatkowych   
dokumentów ze szkoły, które 
niezbędne są do przeprowadzania 
rzetelnej diagnozy ucznia.   

63.  §  19. 9.Dyrektor przedszkola, szkoły 14) § 19 otrzymuje brzmienie: § 20. 13. Dyrektor przedszkola, szkoły  
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lub placówki, o której mowa w art. 2 
pkt 5 ustawy, może wyznaczyć inną 
niż wymieniona w ust. 5 osobę, której 
zadaniem będzie planowanie  
i koordynowanie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom w przedszkolu, szkole lub 
placówce. 

13. Dyrektor szkoły lub placówki,  
o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, 
może wyznaczyć inną niż wymieniona  
w ust. 4 osobę, której zadaniem będzie 
planowanie i koordynowanie udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom w szkole lub placówce. 

lub  placówki, o której mowa w art. 2 
pkt 7 ustawy, może wyznaczyć inną niż  
wymieniona w ust. 4 osobę, której  
zadaniem będzie planowanie  
i koordynowanie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uczniom 
w przedszkolu, szkole lub placówce. 

64.  §  19. 10.Przepisy ust. 3-9 stosuje się 
odpowiednio do uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego, orzeczenie o 
potrzebie indywidualnego nauczania 
lub opinię poradni, z tym że przy 
planowaniu udzielania uczniom 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uwzględnienia się 
także zalecenia zawarte  
w orzeczeniach lub opiniach. 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
14. Przepisy ust. 3–13 stosuje się 
odpowiednio do uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego 
nauczania lub opinię poradni, z tym że 
przy planowaniu udzielania uczniom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się także zalecenia zawarte 
w orzeczeniu lub opinii.  

§ 20. 14. Przepisy ust. 3–13 stosuje się 
odpowiednio do uczniów posiadających 
orzeczenie o potrzebie indywidualnego   
obowiązkowego rocznego 
przygotowania   przedszkolnego, 
orzeczenie o potrzebie   indywidualnego 
nauczania lub opinię poradni, z tym że 
przy planowaniu  udzielania uczniom 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnienia się także zalecenia 
zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

 

65.  §  19. 11. Przepisy ust. 3-9 stosuje się 
odpowiednio do słuchaczy szkół dla 
dorosłych. 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 
15. Przepisy ust. 3–10 i ust. 13 stosuje 
się odpowiednio do słuchaczy szkół dla 
dorosłych.”;  

§ 20. 15. Przepisy ust. 3–10  i ust. 13 
stosuje się odpowiednio do słuchaczy 
szkół dla dorosłych. 

 

66.  § 20. 1. W przypadku ucznia 
posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego planowanie i 
koordynowanie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w 
przedszkolu, szkole i placówce, o 
której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy,  
w tym ustalenie dla ucznia form 
udzielania tej pomocy, a w przypadku 
form, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 
1-5 i ust. 2 pkt 112 - także okres ich 

15) w § 20: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W przypadku ucznia posiadającego 
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego planowanie  
i koordynowanie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w szkole 
lub placówce, o której mowa w art. 2 
pkt 7 ustawy, w tym ustalenie dla 
ucznia form udzielania tej pomocy, a w 
przypadku form, o których mowa w § 7 

§ 21. W przypadku ucznia posiadającego  
orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego planowanie  
i koordynowanie  udzielania  pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej  
w przedszkolu, szkole i placówce,  
o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy,  
w tym ustalenie dla ucznia form 
udzielania tej pomocy, a w przypadku 
form, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 
i 2,  ust. 2 pkt 1–6 oraz ust. 3 pkt 1–4  –  
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udzielania oraz wymiar godzin,  
w którym poszczególne formy będą 
realizowane, jest zadaniem zespołu,  
o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 71b ust. 
7 pkt 2 i 3 ustawy. Podczas 
planowania i koordynowania 
udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się wymiar godzin 
ustalony dla poszczególnych form 
udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej,  
o którym mowa w ust. 2. 

ust. 1 pkt 1–5 i ust. 2 pkt 1–4 – także 
okres ich udzielania oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy 
będą realizowane, jest zadaniem 
zespołu, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 
pkt 2 ustawy. Podczas planowania  
i koordynowania udzielania uczniowi 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się wymiar godzin ustalony 
dla poszczególnych form udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.”,  

także okres ich udzielania oraz wymiar  
godzin, w którym poszczególne formy  
będą realizowane,  jest  zadaniem  
zespołu, o którym mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 
pkt 2 ustawy.  Podczas  planowania  
i koordynowania udzielania uczniowi 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się wymiar godzin ustalony    
dla poszczególnych form udzielania    
uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

67.  § 20. 2. Wymiar godzin 
poszczególnych form udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, o których mowa w § 7 
ust. 1 pkt 2–5 i ust. 2 pkt 1 i 2, 
dyrektor przedszkola, szkoły lub 
placówki, o której mowa w art. 2 pkt 
5 ustawy, ustala, biorąc pod uwagę 
wszystkie godziny, które w danym 
roku szkolnym mogą być 
przeznaczone na realizację tych form. 

15) w § 20: 
b) uchyla się ust. 2 i 3; 

  

§ 20. 3. Formy i okres udzielania 
uczniowi, o którym mowa w ust. 1, 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 
którym poszczególne formy pomocy 
będą realizowane, są uwzględniane w 
indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, 
opracowanym dla ucznia zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie 
art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy. 

15) w § 20: 
b) uchyla się ust. 2 i 3; 
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68.  § 21. 1. Nauczyciele, wychowawcy 
grup wychowawczych i specjaliści 
udzielający uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
prowadzą dokumentację zgodnie  
z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

 § 22. Nauczyciele, wychowawcy grup  
wychowawczych i specjaliści udzielający 
uczniom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej prowadzą dokumentację 
zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

 

69.  § 21. 2. W przypadku uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego nauczyciele, 
wychowawcy grup wychowawczych i 
specjaliści udzielający uczniom 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uwzględniają w 
indywidualnym 
programie edukacyjno-
terapeutycznym, opracowanym dla 
ucznia zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 71b ust. 
7 pkt 2 i 3 ustawy, wnioski dotyczące 
dalszej pracy z uczniem, zawarte w 
dokumentacji prowadzonej zgodnie z 
przepisami wydanymi na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy. 

16) w § 21 uchyla się ust. 2;   

70.  §  22. 1. O potrzebie objęcia ucznia 
pomocą psychologiczno-
pedagogiczną informuje się rodziców 
ucznia albo pełnoletniego ucznia. 

 § 23. 1. O potrzebie objęcia ucznia 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną 
informuje się rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia. 

 

71.  §  22. 2. O ustalonych dla ucznia 
formach, okresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wymiarze godzin, w którym 
poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, dyrektor przedszkola, 
szkoły lub placówki, o której mowa  
w art. 2 pkt 5 ustawy, niezwłocznie 

17) w § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. O ustalonych dla ucznia formach, 
okresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wymiarze godzin, w którym 
poszczególne formy pomocy będą 
realizowane, dyrektor szkoły lub 
placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 

§ 23. 2. O ustalonych dla ucznia 
formach,  okresie udzielania pomocy  
psychologiczno-pedagogicznej oraz   
wymiarze godzin, w którym 
poszczególne  formy pomocy będą 
realizowane, dyrektor przedszkola, 
szkoły lub placówki, o której mowa  
w art. 2 pkt 7 ustawy, niezwłocznie 
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informuje pisemnie, w sposób 
przyjęty w danym przedszkolu, szkole 
lub placówce, rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia. 

ustawy, niezwłocznie informuje 
pisemnie, w sposób przyjęty w danej 
szkole lub placówce, rodziców ucznia 
albo pełnoletniego ucznia.”;  

informuje pisemnie, w  sposób przyjęty 
w danym przedszkolu, szkole lub 
placówce, rodziców ucznia albo 
pełnoletniego ucznia. 

72.  §  23. Do zadań pedagoga  
i psychologa w przedszkolu, szkole 
 i placówce należy w szczególności: 
 
 
 
 
1) prowadzenie badań i działań 

diagnostycznych uczniów, w tym 
diagnozowanie indywidualnych 
potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu 
określenia przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych oraz wspierania 
mocnych stron uczniów; 

 
 
 
 
 
2) diagnozowanie sytuacji 

wychowawczych w przedszkolu, 
szkole lub placówce w celu 
rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania 
rozwoju uczniów; 

3) udzielanie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  
w formach odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 

 

18) w § 23: 
a) wprowadzenie do wyliczenia 
otrzymuje brzmienie: 
„Do zadań pedagoga i psychologa  
w szkole i placówce należy  
w szczególności:”, 
b) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 
„1) prowadzenie badań i działań 
diagnostycznych uczniów, w tym 
diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów  
w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia 
i jego uczestnictwo w życiu szkoły  
i placówki; 
2) diagnozowanie sytuacji 
wychowawczych w szkole lub placówce 
w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych stanowiących barierę 
i ograniczających aktywne i pełne 
uczestnictwo ucznia w życiu szkoły 
i placówki;”, 
 
 
 
 

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa  
w przedszkolu, szkole i placówce należy  
w szczególności:  
1) prowadzenie badań i działań 
diagnostycznych uczniów, w tym  
diagnozowanie, indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów  
w celu określenia mocnych  stron, 
predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn  
niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu   uczniów, 
w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia  
i jego uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły i placówki;  
2) diagnozowanie sytuacji  
wychowawczych w przedszkolu, szkole  
lub placówce w celu rozwiązywania  
problemów wychowawczych  
stanowiących barierę i ograniczających 
aktywne i pełne uczestnictwo ucznia  
w życiu przedszkola, szkoły i placówki;  
3) udzielanie uczniom pomocy   
psychologiczno-pedagogicznej  
w formach   odpowiednich do 
rozpoznanych potrzeb; 
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4) podejmowanie działań z zakresu 

profilaktyki uzależnień i innych 
problemów dzieci i młodzieży; 

5) minimalizowanie skutków 
zaburzeń rozwojowych, 
zapobieganie zaburzeniom 
zachowania oraz inicjowanie 
różnych form pomocy  
w środowisku szkolnym  
i pozaszkolnym uczniów; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań 
mediacyjnych i interwencyjnych 
w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom 
w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień 
uczniów; 

8) wspieranie nauczycieli, 
wychowawców grup 
wychowawczych i innych 
specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) wspieranie nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych i 
innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych 
stron, predyspozycji, zainteresowań i 
uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia 
i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub 
placówki, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-

 
4) podejmowanie działań z zakresu  

profilaktyki uzależnień i innych  
problemów dzieci i młodzieży;  

5) minimalizowanie skutków zaburzeń 
rozwojowych, zapobieganie 
zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie różnych form pomocy  
w środowisku przedszkolnym, szkolnym  
i pozaszkolnym uczniów;  
 
6) inicjowanie i prowadzenie działań 
mediacyjnych i interwencyjnych  
w   sytuacjach kryzysowych;  
7) pomoc rodzicom i nauczycielom  
w  rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych możliwości, 
predyspozycji i uzdolnień uczniów;  
8) wspieranie nauczycieli,  
wychowawców grup wychowawczych  
i  innych specjalistów w: 
a)  rozpoznawaniu indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych 
stron, predyspozycji, zainteresowań 
 i uzdolnień uczniów oraz przyczyn  
niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów,   
w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia  
i jego uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły i placówki, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 
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pedagogicznej.”;  

73.  §  24. Do zadań logopedy  
w przedszkolu, szkole i placówce 
należy w szczególności: 
1)diagnozowanie logopedyczne,  
w tym prowadzenie badań 
przesiewowych w celu ustalenia stanu 
mowy uczniów; 
2)prowadzenie zajęć logopedycznych 
oraz porad i konsultacji dla uczniów  
i rodziców w zakresie stymulacji 
rozwoju mowy uczniów i 
eliminowania jej zaburzeń; 
3)podejmowanie działań 
profilaktycznych zapobiegających 
powstawaniu zaburzeń komunikacji 
językowej we współpracy z rodzicami 
uczniów; 
4)wspieranie nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych 
i innych specjalistów w udzielaniu 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 
  

19) § 24 otrzymuje brzmienie: 
„§ 24. Do zadań logopedy w szkole  
i placówce należy w szczególności: 
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym 
prowadzenie badań przesiewowych  
w celu ustalenia stanu mowy oraz 
poziomu rozwoju językowego uczniów; 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych 
dla uczniów oraz porad i konsultacji dla 
rodziców i nauczycieli w zakresie 
stymulacji rozwoju mowy uczniów  
i eliminowania jej zaburzeń; 
3) podejmowanie działań 
profilaktycznych zapobiegających 
powstawaniu zaburzeń komunikacji 
językowej we współpracy z rodzicami 
uczniów; 
4) wspieranie nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych  
i innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych 
stron, predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia 
i jego uczestnictwo w życiu szkoły  
i placówki, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.”; 

§ 25. Do zadań logopedy w przedszkolu, 
szkole i placówce należy  
w szczególności:  
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym 
prowadzenie badań przesiewowych  
w celu ustalenia stanu mowy oraz 
poziomu rozwoju językowego uczniów;  
2) prowadzenie  zajęć logopedycznych  
dla uczniów oraz porad i konsultacji dla  
rodziców i nauczycieli w zakresie 
stymulacji rozwoju mowy uczniów  
i eliminowania jej zaburzeń;  
3) podejmowanie działań 
profilaktycznych zapobiegających 
powstawaniu  zaburzeń komunikacji 
językowej we współpracy z rodzicami 
uczniów;  
4) wspieranie nauczycieli, 
wychowawców  grup  wychowawczych  
i  innych  specjalistów w:  
a) rozpoznawaniu indywidualnych  
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  
oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych 
stron, predyspozycji, zainteresowań i  
uzdolnień uczniów  oraz  przyczyn  
niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności  w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i 
jego  uczestnictwo w życiu przedszkola,  
szkoły i placówki,  
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

 

74.  §  25. 1.Do zadań doradcy 20) w § 25: § 26. 1. Do zadań doradcy zawodowego  
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zawodowego należy w szczególności: 
1) systematyczne diagnozowanie 

zapotrzebowania uczniów na 
informacje edukacyjne  
i zawodowe oraz pomoc  
w planowaniu kształcenia  
i kariery zawodowej; 

2) gromadzenie, aktualizacja  
i udostępnianie informacji 
edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu 
kształcenia; 

3) prowadzenie zajęć związanych  
z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej; 

4) koordynowanie działalności 
informacyjno-doradczej 
prowadzonej przez szkołę  
i placówkę; 

5) współpraca z innymi 
nauczycielami w tworzeniu  
i zapewnieniu ciągłości działań  
w zakresie doradztwa 
edukacyjno-zawodowego; 

6) wspieranie nauczycieli, 
wychowawców grup 
wychowawczych i innych 
specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) prowadzenie zajęć związanych  
z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu oraz planowaniem kształcenia 
i kariery zawodowej, z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów;”, 
 

należy w szczególności:  
1) systematyczne diagnozowanie 

zapotrzebowania uczniów na 
informacje edukacyjne i zawodowe 
oraz pomoc w planowaniu 
kształcenia i kariery zawodowej;  

2) gromadzenie, aktualizacja  
i udostępnianie informacji  
edukacyjnych i zawodowych 
właściwych dla danego poziomu 
kształcenia;  

3) prowadzenie zajęć związanych  
z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu z uwzględnieniem 
rozpoznanych mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów; 

4) koordynowanie działalności 
informacyjno-doradczej  
prowadzonej przez szkołę  
i placówkę;  

5) współpraca z innymi nauczycielami 
w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości  
działań w zakresie zajęć związanych 
z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu;  

6) wspieranie nauczycieli, 
wychowawców grup 
wychowawczych i innych 
specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

75.  §  25. 2. W przypadku braku doradcy 
zawodowego w szkole lub placówce, 
dyrektor szkoły lub placówki 
wyznacza nauczyciela, wychowawcę 
grupy wychowawczej lub specjalistę 

20) w § 25: 
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. W przypadku braku doradcy 
zawodowego w szkole lub placówce 
dyrektor szkoły lub placówki wyznacza 

§ 26. 2. W przypadku braku doradcy 
zawodowego w szkole lub placówce, 
dyrektor szkoły lub placówki wyznacza   
nauczyciela, wychowawcę grupy 
wychowawczej lub specjalistę 
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planującego i realizującego zadania  
z zakresu doradztwa edukacyjno-
zawodowego. 

nauczyciela, wychowawcę grupy 
wychowawczej lub specjalistę 
realizującego zadania, o których mowa 
w ust. 1.”;  

realizującego zadania, o których mowa 
w ust. 1. 

76.  §  26. Do zadań terapeuty 
pedagogicznego należy w 
szczególności: 
1) prowadzenie badań i działań 

diagnostycznych uczniów z 
zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się; 

 
 
 
 
 
 
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych oraz innych 
zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań 
profilaktycznych zapobiegających 
niepowodzeniom edukacyjnym 
uczniów, we współpracy z 
rodzicami uczniów; 

4) wspieranie nauczycieli, 
wychowawców grup 
wychowawczych i innych 
specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

  

21) § 26 i § 27 otrzymują brzmienie: 
„§ 26. Do zadań terapeuty 
pedagogicznego należy w szczególności: 
1) prowadzenie badań diagnostycznych 
uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się w celu 
rozpoznawania trudności oraz 
monitorowania efektów oddziaływań 
terapeutycznych; 
2) rozpoznawanie przyczyn 
utrudniających uczniom aktywne  
i pełne uczestnictwo w życiu szkoły lub 
placówki; 
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-
kompensacyjnych oraz innych zajęć  
o charakterze terapeutycznym; 
4) podejmowanie działań 
profilaktycznych zapobiegających 
niepowodzeniom edukacyjnym 
uczniów, we współpracy z rodzicami 
uczniów;  
 
5) wspieranie nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych  
i innych specjalistów w: 
a) rozpoznawaniu indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych 
uczniów w celu określenia mocnych 
stron, predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

§ 27. Do zadań terapeuty 
pedagogicznego należy w szczególności:  
1) prowadzenie badań diagnostycznych  
uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 
rozwojowymi lub specyficznymi  
trudnościami w uczeniu się w celu  
rozpoznawania trudności oraz 
monitorowania efektów oddziaływań 
terapeutycznych;  
2) rozpoznawanie przyczyn 
utrudniających uczniom aktywne  
i pełne uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły i placówki;   
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych oraz innych zajęć   
o charakterze terapeutycznym;   

4) podejmowanie działań 
profilaktycznych zapobiegających 
niepowodzeniom edukacyjnym 
uczniów, we współpracy z rodzicami 
uczniów;  

5) wspieranie  nauczycieli,  
wychowawców grup 
wychowawczych i  innych 
specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów w celu 
określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań  
i uzdolnień uczniów oraz przyczyn  
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niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia 
i jego uczestnictwo w życiu szkoły lub 
placówki, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  

niepowodzeń edukacyjnych  lub 
trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie 
ucznia i jego uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły i placówki,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

77.  §  27.Wsparcie merytoryczne dla 
nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów 
udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  
w przedszkolu, szkole i placówce 
zapewniają poradnie oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli. 

21) § 26 i § 27 otrzymują brzmienie: 
§ 27. Wsparcie merytoryczne dla 
nauczycieli, wychowawców grup 
wychowawczych i specjalistów 
udzielających pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w szkole i placówce, na 
wniosek dyrektora szkoły i placówki, 
zapewniają poradnie oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli.”; 

§ 28. Wsparcie  merytoryczne dla  
nauczycieli, wychowawców grup  
wychowawczych i specjalistów  
udzielających pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w przedszkolu,  szkole  
i  placówce, na wniosek dyrektora  
przedszkola, szkoły i placówki,  
zapewniają poradnie oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli. 

Dookreślono, że  wsparcie 
merytoryczne dla nauczycieli,  
wychowawców  grup wychowawczych  
i specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  
w  przedszkolu, szkole i placówce,  
zapewniają poradnie  oraz  placówki  
doskonalenia nauczycieli na wniosek 
dyrektora przedszkola, szkoły i plac. 

78.   22) po § 27 dodaje się § 27a  
w brzmieniu: 
„§ 27a. Przepisy rozporządzenia 
stosuje się także do klas gimnazjum lub 
szkoły ponadgimnazjalnej 
prowadzonych w szkołach innego typu 
oraz dotychczasowych szkół 
artystycznych, o których mowa w art. 
363 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo oświatowe.”.  

  

79.  § 29. Rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2017 r.   

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie  
z dniem 1 września 2017 r.  

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie  
z dniem 1 września 2017 r.   

Proponuje się, aby rozporządzenie 
weszło w życie 1 września 2017 r.  
Projektowane rozporządzenie będzie 
miało zastosowanie do pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej   
udzielanej uczniom w przedszkolach,   
szkołach podstawowych,   szkołach   
ponadpodstawowych i placówkach   
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systemu   oświaty.  Zgodnie z art. 363 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – 
Przepisy wprowadzające ustawę –   
Prawo   oświatowe   (Dz. U. z 2017 r.   
poz.  60) w odniesieniu do pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  
udzielanej uczniom w  
dotychczasowych gimnazjach  
i  szkołach ponadgimnazjalnych  będzie  
nadal  miało  zastosowanie  
rozporządzenie Ministra  Edukacji  
Narodowej  z  dnia  30  kwietnia  2013 
r.  w  sprawie  zasad  udzielania  
i  organizacji  pomocy psychologiczno-
pedagogicznej  w  publicznych  
przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. poz. 532) aż do czasu 
zakończenia kształcenia w tych 
szkołach. W ww. rozporządzeniu 
zostaną wprowadzone analogiczne 
rozwiązania jak przewidziane  
w niniejszym projekcie. 
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Załącznik 1.  Indywidualizacja pracy z uczniem oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

prowadzące rozmowę dziennikarki zwróciły uwagę na trudności nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych związane z brakiem wystarczającej ilości opracowań 

dotyczących postępowania ze starszą młodzieżą i ćwiczeń adresowanych do tej grupy – większość publikacji dotyczy najmłodszych dzieci. Prof. Marta Bogdanowicz 

odpowiedziała: (…) Ze starszymi uczniami jest trudno pracować przede wszystkim dlatego, że nie otrzymali pomocy, kiedy byli dziećmi, czyli w czasie, kiedy najszybciej 

kompensowaliby swoje opóźnienia rozwojowe. Ponadto, niejednokrotnie w czasie swojej edukacji szkolnej stracili motywację oraz poczucie własnej wartości. Potwierdzają to 

moi dorośli rozmówcy z dysleksją. Podkreślają, że przestali wierzyć w siebie już na poziomie 2-3 klasy szkoły podstawowej. (…) Problemem dotyczącym gimnazjów oraz szkół 

ponadgimnazjalnych jest mała liczba zespołów korekcyjno-kompensacyjnych, które pracowałyby z uczniami dyslektycznymi. Inna też powinna być forma pracy, z dzieckiem 

należy pracować indywidualnie, młodzież woli pracę w grupie, terapię na zasadzie gier towarzyskich, projektów oraz interesujących zadań odnoszących się do ich 

zainteresowań5.    

Najważniejsze pojęcia i terminy 

W obowiązującym od 1 września 2017 r. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356) czytamy w preambule podstawy programowej dla szkoły podstawowej (Załącznik nr 2 do rozporządzenia):  

Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i 

możliwości. Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości 

psychofizycznych oraz tempa uczenia się. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału każdego ucznia. Jeśli nauczyciel pozwoli 

uczniowi na osiąganie sukcesu na miarę jego możliwości, wówczas ma on szansę na rozwój ogólny i edukacyjny. Zatem nauczyciel powinien tak dobierać zadania, aby z 

jednej strony nie przerastały one możliwości ucznia (uniemożliwiały osiągnięcie sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie z 

wyzwaniami.  

Specyficzne trudności w uczeniu się zdefiniowano w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, gdzie czytamy: Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 

bez bliższego określenia o:  33) 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; 

                                                           
5
 „Koniec mitów o dysleksji”: rozmowa z prof. Martą Bogdanowicz / Agata Kapela, Kamila Sekułowicz, ”Doradca Dyrektora Przedszkola", luty 2011, nr 19, s. 12–13.   
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Specyficzne trudności w uczeniu się, w świetle literatury przedmiotu, to ogólny termin dotyczący niejednorodnej grupy zaburzeń przejawiających się poważnymi 

trudnościami w rozumieniu i posługiwaniu się mową, pismem oraz w zakresie zdolności matematycznych. Trudności te są uwarunkowane  wewnętrznie, a wywołują je 

dysfunkcje centralnego układu nerwowego.   

Ujmując w latach sześćdziesiątych specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu jako syndrom zaburzeń zwanych dysleksją  rozwojową, prof. Marta Bogdanowicz wprowadziła 

opisujące je formy: dysgrafia, dysortografia, dysleksja. Dziś niektórzy badacze dołączają do tych form specyficzne trudności w uczeniu się matematyki, tzw. dyskalkulię, 

poszerzając zakres specyficznych trudności w uczeniu się o liczenie i inne operacje matematyczne.  

W 2012 r. egzamin maturalny zdawało ponad 350 tys. młodzieży, w tym – 80 osób (ułamek promila – 0,2285) ze zdiagnozowaną dyskalkulią. Brak danych o zdawalności tej 

grupy uczniów. Szacuje się, że w polskich szkołach 5% uczniów boryka się z dyskalkulią. Ilość uczniów z dysleksją rozwojową jest większa – 5-15% populacji. U ok. 60% z nich 

występują trudności w uczeniu się matematyki wynikające z zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych .  

Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) służy przede wszystkim wyrównaniu szans edukacyjnych tych uczniów oraz 

zapobieganiu wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-motywacyjnej. Dostosowanie polega na modyfikacji procesu edukacyjnego,  umożliwiającej uczniom sprostanie 

wymaganiom.  

Obszary dostosowania obejmują: 1) zewnętrzną organizację nauczania, 2) warunki procesu edukacyjnego, tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne, 3) warunki 

sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności. 
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Załącznik 2. Klasyfikacja przyczyn trudności w uczeniu się w świetle nauk pedagogicznych 

 

Rysunek 1. Klasyfikacja przyczyn trudności w uczeniu się w świetle nauk pedagogicznych 
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 Załącznik 3. Warto przeczytać, warto obejrzeć (dostęp do zasobów: 18 września 2017 r.) 

1. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych  

2. Czaplewska E. i inni (praca zbiorowa), SLI - specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla nauczycieli i rodziców, IBE, Warszawa 2014. Dostęp: 2 

czerwca 2017 r.  

3. Grabias S., Mowa i jej zaburzenia [w:] „Audiofonologia”, Tom X, 1997, s . 9-35. Dostęp: 2 czerwca 2017 r. Dostęp: 2 czerwca 2017 r.  

4. Brzezińska A.I. [red.], Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 1. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania, IBE, 2015. Dostęp: 2 czerwca 2017 r.  

5. Brzezińska A.I. [red.], Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 2. Opieka i wychowanie w okresie dzieciństwa i dorastania, IBE, 2015. Dostęp: 2 czerwca 2017 r.  

6. Brzezińska A.I. [red.], Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 3. Edukacja w okresie dzieciństwa i dorastania, IBE, 2015. Dostęp: 2 czerwca 2017 r.  

7. Brzezińska A.I. [red.], Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Seria 4. Monitorowanie rozwoju w okresie dzieciństwa i dorastania, IBE, 2015. Dostęp: 2 czerwca 2017 r. 
8. Smythe I. [red.],  Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych (publikacja opracowana w ramach projektu Włączanie (Leonardo Include Project), dostępna na stronie 

Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji, Edukacji i Rozwoju w Luksemburgu: http://www.psdlux.org/materialy-do-pobrania.html Dostęp: 6 września 2016 r. 
9. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w praktyce (na portalu PEDAGOGSZKOLNY.PL) 
10. Seria „One są wśród nas”, ORE. 
11. Cybulska E. i in., Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ogólnodostępnej, ORE.  
12. Smythe I. [red.],  Dysleksja: Przewodnik dla dorosłych (publikacja opracowana w ramach projektu Włączanie (Leonardo Include Project), dostępna na stronie 

Polskiego Stowarzyszenia Dysleksji, Edukacji i Rozwoju w Luksemburgu: http://www.psdlux.org/materialy-do-pobrania.html 
13. Antoszkiewicz E., Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia z niepelnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ORE.  
14. Specjalni, czyli nowoczesne technologie w praktyce.  Blog Zyty Czechowskiej i Jolanty Majkowskiej http://www.specjalni.pl/  
15. UczMy, Specjalne potrzeby edukacyjne.  
16. Witaj szkoło! Poradnik autystyczny.  
17. Borkowska A., Grotowska B., Codzienność dziecka z zespołem Aspergera. Okiem rodzica i terapeuty, ORE.  
18. Blok tematyczny: Uczniowie o indywidualnych potrzebach edukacyjnych - Zestawienie produktów finalnych Projektów Innowacyjnych na portalu Krajowej Instytucji 

Wspomagającej: 
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=193&Itemid=778&lang=pl Dostęp: 11 czerwca 2017 r. 

19. Savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością: http://niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/komiks_savoir.pdf  
20. Praktyczny poradnik savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych: https://www.power.gov.pl/media/13600/praktyczny-poradnik-savoir-vivre-wobec-ON.pdf  
21. Inny savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnością i inne ciekawe zasoby Stowarzyszenia TĘCZA: http://www.tecza.org.pl/dzialalnosc_dodatkowa/savoir_-

_vivre_dla_i_wobec_osob_z_niepelnosprawnoscia/  
22. Komiksowy poradnik kontaktów z osobami z niepełnosprawnością: http://dzieciom.pl/wp-content/uploads/2013/11/SV_caly.pdf  
23. Blog „Ze zbocza Tajgetu”: http://tajget.pl/ oraz wywiad z jego twórcą: http://czasgentlemanow.pl/2013/04/kluczem-jest-obserwacja-i-ostroznosc-wywiad-z-

lukaszem-garczewskim-gentlemanem-z-niepelnosprawnoscia/ I jeszcze: http://czasgentlemanow.pl/2013/04/savoir-vivre-wobec-osob-niepelnosprawnych/  
24. Aimee Mullins, Szansa, którą niosą przeciwności: http://www.ted.com/talks/aimee_mullins_the_opportunity_of_adversity?language=pl (na stronie konferencji 

TED i na YouTube jest kilka wykładów tej niezwykłej modelki) 

https://www.ore.edu.pl/ppko
https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwim_8elyp_UAhWKuhQKHcP5DYYQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Feduentuzjasci.pl%2Fimages%2Fstories%2Fpublikacje%2Fibe-SLI-podstawowe-informacje-dla-rodzicow-i-nauczycieli.pdf&usg=AFQjCNEcYBQ7mO3jI3rUfTvFh_S19QHCQw&cad=rja
http://ptnzs.org.pl/audiofonologia/AUDIOFONOLOGIA_TOM_X_1997/art1.pdf
http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/214-niezbednik-dobrego-nauczyciela/seria-1-rozwoj-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania/1171-niezbednik-dobrego-nauczyciela-seria-1-rozwoj-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania.html
http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/215-niezbednik-dobrego-nauczyciela/seria-2-opieka-i-wychowanie-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania/1172-niezbednik-dobrego-nauczyciela-seria-2-opieka-i-wychowanie-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania.html
http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/224-niezbednik-dobrego-nauczyciela/seria-3-edukacja-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania/1209-niezbednik-dobrego-nauczyciela-seria-3-edukacja-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania.html
http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/225-niezbednik-dobrego-nauczyciela/seria-4-monitorowanie-rozwoju-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania/1210-niezbednik-dobrego-nauczyciela-seria-4-monitorowanie-rozwoju-w-okresie-dziecinstwa-i-dorastania.html
http://www.psdlux.org/materialy-do-pobrania.html
http://pedagogszkolny.pl/viewpage.php?page_id=71
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=20
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/r.cybulska_i_inni__ucze___z_zespo__
http://www.psdlux.org/materialy-do-pobrania.html
https://issuu.com/ore.edu.pl/docs/tworzenie_warunkow_edukacyjnych_dla
http://www.specjalni.pl/
https://issuu.com/krzysztofkosiski/docs/czasopismo_listopad-grudzie__
https://issuu.com/magdabrzeska/docs/pa_06_n
https://issuu.com/wydawnictwoharmonia/docs/codziennosc_dziecka_z_zespolem_aspergera
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=193&Itemid=778&lang=pl
http://niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/komiks_savoir.pdf
https://www.power.gov.pl/media/13600/praktyczny-poradnik-savoir-vivre-wobec-ON.pdf
http://www.tecza.org.pl/dzialalnosc_dodatkowa/savoir_-_vivre_dla_i_wobec_osob_z_niepelnosprawnoscia/
http://www.tecza.org.pl/dzialalnosc_dodatkowa/savoir_-_vivre_dla_i_wobec_osob_z_niepelnosprawnoscia/
http://dzieciom.pl/wp-content/uploads/2013/11/SV_caly.pdf
http://tajget.pl/
http://czasgentlemanow.pl/2013/04/kluczem-jest-obserwacja-i-ostroznosc-wywiad-z-lukaszem-garczewskim-gentlemanem-z-niepelnosprawnoscia/
http://czasgentlemanow.pl/2013/04/kluczem-jest-obserwacja-i-ostroznosc-wywiad-z-lukaszem-garczewskim-gentlemanem-z-niepelnosprawnoscia/
http://czasgentlemanow.pl/2013/04/savoir-vivre-wobec-osob-niepelnosprawnych/
http://www.ted.com/talks/aimee_mullins_the_opportunity_of_adversity?language=pl
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25. Steve Jobs, Trzy historie: https://www.youtube.com/watch?v=ogKQjHOVyzA  
26. Maysoon Zayid:Mam 99 problemów, porażenie mózgowe to tylko jeden z nich: https://www.ted.com/playlists/153/the_autism_spectrum    
27. Chris Downey, Projektując z myślą o niewidomych: http://www.ted.com/talks/chris_downey_design_with_the_blind_in_mind?language=pl  
28. Caroline Casey, Przekraczając ograniczenia: www.ted.com/talks/caroline_casey_looking_past_limits.html    
29. Nick Vujicic, Bez rąk, bez nóg, bez obaw: www.youtube.com/watch?v=mX5JfQgQcOU   
30. Faith Jegede, Czego nauczyłam się od moich braci z autyzmem: 

https://www.ted.com/talks/faith_jegede_what_i_ve_learned_from_my_autistic_brothers?language=pl#t-11615   
31. Temple Grandin, Światu potrzeba umysłów różnego rodzaju https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=pl   
32. Steve Silberman, Zapomniana historia autyzmu, https://www.ted.com/talks/steve_silberman_the_forgotten_history_of_autism?language=pl   
33. Wendy Chung, Autyzm - co wiemy, a czego jeszcze nie wiemy: 

https://www.ted.com/talks/wendy_chung_autism_what_we_know_and_what_we_don_t_know_yet#t-16559  (wykład pediatry i genetyka na razie w wersji 
anglojęzycznej) 

34. Ajit Narayanan, Aplikacja do komunikowania się w dowolnym języku: 
https://www.ted.com/talks/ajit_narayanan_a_word_game_to_communicate_in_any_language   

35. Rosie King, Jak autyzm pozwolił mi być sobą: https://www.ted.com/talks/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself?language=pl   
36. Derek Paravicini, Adam Ockelford, W tonacji geniuszu: https://www.ted.com/talks/derek_paravicini_and_adam_ockelford_in_the_key_of_genius?language=pl   
37. Ami Klin, Nowy sposób diagnozowania autyzmu: https://www.ted.com/talks/ami_klin_a_new_way_to_diagnose_autism?language=pl   
38. Strona SYNAPSIS.pl - tu polecam wiele elementów, ale zwracam uwagę na filmy powstałe w ramach kampanii "Autyzm – całe moje życie": 

http://synapsis.org.pl/kampanie-akcje/zrealizowane/autyzm-wprowadza-zmysly-w-blad/533-autyzm-cale-moje-zycie-ciag-dalszy   
39. Ciekawy portal: http://smok.oditk.pl/x.php/1,5/Ciekawe-linki.html   
40. Ciekawy blog babci autystycznego Kubusia: http://pokochajciekubusia.pl/ - tu także namiar na jej książkę: http://pokochajciekubusia.pl/?page_id=5009    
41. Post Jana Stradowskiego na jego blogu: http://www.focus.pl/czlowiek/jak-zrozumiec-autyzm-blog-12386 - tu wiele interesujących linków, między innymi na 

AUTYZM (FOCUS.PL): http://www.focus.pl/tag/autyzm  
42. Blog "Stacja Autyzm": http://stacjaautyzm.blogspot.com/   
43. Blog Roku 2013: http://www.blogroku.pl/2013/artykuly/spokojnie-moje-dziecko-ma-tylko-autyzm,5597734,artykul.html   
44. Blog "Autyzm mojej córki" - tu także wiele linków): http://www.e-mari.pl/category/autyzm/   
45. Blog prowadzony przez osobę z zespołem Aspergera: http://kociswiatasd.blox.pl/  - niesamowity! W 2014 jej tekst startował w konkursie na Tekst Roku: 

http://kociswiatasd.blox.pl/2014/11/NIE-MOWIE-WIEC-JESTEM.html   
46. Hoopmann K., Wszystkie koty mają zespół Aspergera. Tłum.: Zalewski Ulisses, Wydaw. Linia, 2012: 

http://www.wydawnictwolinia.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=43&category_id=14&vmcchk=1&option=com_virtuema
rt&Itemid=16  oraz inne książki z serii pn. „Biała Plama” Wydaw. LINIA (Seria „biała plama” to książki o nieznanych lub mniej znanych fragmentach otaczającego nas 
świata, polecane nauczycielom, terapeutom, rodzicom: http://bialaplama.pl/ Wydawnictwo opracowuje i udostępnia scenariusze lekcji do wybranych książek z serii 
„Biała plama”: http://bialaplama.pl/czytanie/  

47. 5 książek napisanych przez osoby ze spektrum autyzmu: https://polskiautyzm.pl/5-ksiazek-napisanych-przez-osoby-ze-spektrum-autyzmu/ – polecane na portalu 
POLSKIAUTYZM.PL  

48. Portal „Dalej Razem" – tu blog i pomoce do pracy z autystycznymi dziećmi: http://edu.dalejrazem.pl/filmy?gclid=Cj0KEQjwnMOwBRCAhp-ysqCwypkBEiQAeSy1-
ZLeydyuKYdYpcy6xstJ2Mz-OOKaEizfRlg-LvHOaRIaAoMq8P8HAQ   

https://www.youtube.com/watch?v=ogKQjHOVyzA
https://www.ted.com/playlists/153/the_autism_spectrum
http://www.ted.com/talks/chris_downey_design_with_the_blind_in_mind?language=pl
http://www.ted.com/talks/caroline_casey_looking_past_limits.html
http://www.youtube.com/watch?v=mX5JfQgQcOU
https://www.ted.com/talks/faith_jegede_what_i_ve_learned_from_my_autistic_brothers?language=pl#t-11615
https://www.ted.com/talks/temple_grandin_the_world_needs_all_kinds_of_minds?language=pl
https://www.ted.com/talks/steve_silberman_the_forgotten_history_of_autism?language=pl
https://www.ted.com/talks/wendy_chung_autism_what_we_know_and_what_we_don_t_know_yet#t-16559
https://www.ted.com/talks/ajit_narayanan_a_word_game_to_communicate_in_any_language
https://www.ted.com/talks/rosie_king_how_autism_freed_me_to_be_myself?language=pl
https://www.ted.com/talks/derek_paravicini_and_adam_ockelford_in_the_key_of_genius?language=pl
https://www.ted.com/talks/ami_klin_a_new_way_to_diagnose_autism?language=pl
http://synapsis.org.pl/kampanie-akcje/zrealizowane/autyzm-wprowadza-zmysly-w-blad/533-autyzm-cale-moje-zycie-ciag-dalszy
http://smok.oditk.pl/x.php/1,5/Ciekawe-linki.html
http://pokochajciekubusia.pl/
http://pokochajciekubusia.pl/?page_id=5009
http://www.focus.pl/czlowiek/jak-zrozumiec-autyzm-blog-12386
http://www.focus.pl/tag/autyzm
http://stacjaautyzm.blogspot.com/
http://www.blogroku.pl/2013/artykuly/spokojnie-moje-dziecko-ma-tylko-autyzm,5597734,artykul.html
http://www.e-mari.pl/category/autyzm/
http://kociswiatasd.blox.pl/
http://kociswiatasd.blox.pl/2014/11/NIE-MOWIE-WIEC-JESTEM.html
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/157434/wszystkie-koty-maja-zespol-aspergera
http://www.wydawnictwolinia.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=43&category_id=14&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=16
http://www.wydawnictwolinia.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=43&category_id=14&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=16
http://bialaplama.pl/
http://bialaplama.pl/czytanie/
https://polskiautyzm.pl/5-ksiazek-napisanych-przez-osoby-ze-spektrum-autyzmu/
https://polskiautyzm.pl/
http://edu.dalejrazem.pl/filmy?gclid=Cj0KEQjwnMOwBRCAhp-ysqCwypkBEiQAeSy1-ZLeydyuKYdYpcy6xstJ2Mz-OOKaEizfRlg-LvHOaRIaAoMq8P8HAQ
http://edu.dalejrazem.pl/filmy?gclid=Cj0KEQjwnMOwBRCAhp-ysqCwypkBEiQAeSy1-ZLeydyuKYdYpcy6xstJ2Mz-OOKaEizfRlg-LvHOaRIaAoMq8P8HAQ
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49. Książeczka dla dzieci promująca pozytywne postawy w stosunku do osób z niepełnosprawnościami : Rycerz na kółkach. Dla starszych dzieci lektura z nowej 
podstawy programowej: Marcin Kozioł, Skrzynia Władcy Piorunów. Detektywi na kółkach, Wyd. De Facto, 2014: http://www.empik.com/skrzynia-wladcy-
piorunow-detektywi-na-kolkach-koziol-marcin,p1099466689,ksiazka-p; http://moznaprzeczytac.pl/skrzynia-wladcy-piorunow-marcin-koziol/; 
http://www.detektywi-na-kolkach.pl/  

50. Éric-Emmanuel Schmitt, Oskar i Pani Róża, Wydaw. Znak, 2004.  
51. Barbara Kosmowska, Pozłacana rybka, Wydaw. Literatura, 2016 (na liście lektur uzupełniających kl. VI+VII w nowej podstawie programowej) 

Filmy fabularne, dokumentalne, instruktażowe 

1. Gwiazdy na ziemi, reż. Taare Zameen Par: https://gloria.tv/video/93A5d4YBYd8 lub http://www.cda.pl/video/28481897 lub 
https://www.youtube.com/watch?v=mhxQu6DW0cA  

2. Szkoła życia, reż. William Dear: http://www.cda.pl/video/1438913e  
3. Nazywam się Khan, reż. Karah Johar: http://www.filmweb.pl/film/Nazywam+si%C4%99+Khan-2010-462544  oraz http://www.cda.pl/video/18365269   
4. Temple Grandin, reż. Mick Jackson: http://www.filmweb.pl/film/Temple+Grandin-2010-491384    
5. Snow Cake, reż. Marc Evans (Kanada/Wielka Brytania, 2006): http://www.filmweb.pl/film/%C5%9Aniegowe+ciastko-2006-182553  
6. Czarny balonik, reż. Elissa Down: http://www.filmweb.pl/film/Czarny+balonik-2008-439684   
7. Zaklęte serca, reż. reż. Petter Naess (USA, 2005): http://www.filmweb.pl/film/Zakl%C4%99te+serca-2005-195571    
8. Paradox Lake, reż. Przemysław Reut: http://www.filmweb.pl/film/Paradox+Lake-2002-33986   
9. Bodo Kox, Dziewczyna z szafy: http://www.filmweb.pl/film/Dziewczyna+z+szafy-2012-650236   
10. Gregg Champion, Droga po marzenia: http://www.filmweb.pl/film/Droga+po+marzenia-2004-154445   
11. Andreas Öhman, W kosmosie nie ma uczuć: http://www.filmweb.pl/film/W+kosmosie+nie+ma+uczu%C4%87-2010-564312   
12. Quentin Lee, Odmieniec: http://www.filmweb.pl/film/Odmieniec-2012-632814   
13. Sandrine Bonnaire, Na imię ma Sabine: http://www.filmweb.pl/film/Na+imi%C4%99+ma+Sabine-2007-455955   
14. Eric-Emmanuel Schmitt, Oskar i pani Róża: http://www.filmweb.pl/film/Oskar+i+pani+R%C3%B3%C5%BCa-2009-494846  
15. Antonio Mercero, 4. piętro: http://www.filmweb.pl/4.Pietro 
16. Dennis Bots, Ósmoklasiści nie płaczą: http://www.filmweb.pl/film/%C3%93smoklasi%C5%9Bci+nie+p%C5%82acz%C4%85-2012-672723 
17. Film edukacyjny „Kolekcja zagrożeń”.  
18. Hospicjum Małego Księcia - Święte dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=KboZAxm4bhQ  
19. „Inny adres zamieszkania" - dokument o Hospicjum Małego Księcia w Lublinie: https://www.youtube.com/watch?v=wxlrE0wqIu8 
20. Staś Marzyciel - film Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci: https://www.youtube.com/watch?v=9X1h8EjCJgo  
21. Marzenia osób niepełnosprawnych: https://www.youtube.com/watch?v=_A41lC7mlWA 
22. Filmowe savoir vivre wobec osób niepełnosprawnych: Część 1. Osoby niewidome i niedowidzące; Część 3. Osoby z niepełnosprawnością ruchową; Savoir vivre 

wobec osób niepełnosprawnych – zakończenie;  
23. Zobacz we mnie człowieka 
24. Krótki film o Małgosi 
25. Filmowe poradniki fundacji INTEGRACJA: Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością; Osoby z niepełnosprawnością ruchową; Osoby z niepełnosprawnością 

intelektualną; Osoby z niepełnosprawnością wzrokową; Osoby z niepełnosprawnością słuchu;  

https://www.youtube.com/watch?v=XCANlbLG8IY
http://www.empik.com/skrzynia-wladcy-piorunow-detektywi-na-kolkach-koziol-marcin,p1099466689,ksiazka-p
http://www.empik.com/skrzynia-wladcy-piorunow-detektywi-na-kolkach-koziol-marcin,p1099466689,ksiazka-p
http://moznaprzeczytac.pl/skrzynia-wladcy-piorunow-marcin-koziol/
http://www.detektywi-na-kolkach.pl/
http://www.vismaya-maitreya.pl/ksiazki_itp/oskar_i_pani_roza.pdf
http://www.granice.pl/recenzja,pozlacana-rybka,1049
https://gloria.tv/video/93A5d4YBYd8
http://www.cda.pl/video/28481897
https://www.youtube.com/watch?v=mhxQu6DW0cA
http://www.cda.pl/video/1438913e
http://www.filmweb.pl/film/Nazywam+si%C4%99+Khan-2010-462544
http://www.cda.pl/video/18365269
http://www.filmweb.pl/film/Temple+Grandin-2010-491384
http://www.filmweb.pl/film/%C5%9Aniegowe+ciastko-2006-182553
http://www.filmweb.pl/film/Czarny+balonik-2008-439684
http://www.filmweb.pl/film/Zakl%C4%99te+serca-2005-195571
http://www.filmweb.pl/film/Paradox+Lake-2002-33986
http://www.filmweb.pl/film/Dziewczyna+z+szafy-2012-650236
http://www.filmweb.pl/film/Droga+po+marzenia-2004-154445
http://www.filmweb.pl/film/W+kosmosie+nie+ma+uczu%C4%87-2010-564312
http://www.filmweb.pl/film/Odmieniec-2012-632814
http://www.filmweb.pl/film/Na+imi%C4%99+ma+Sabine-2007-455955
http://www.filmweb.pl/film/Oskar+i+pani+R%C3%B3%C5%BCa-2009-494846
http://www.filmweb.pl/4.Pietro
http://www.filmweb.pl/film/%C3%93smoklasi%C5%9Bci+nie+p%C5%82acz%C4%85-2012-672723
http://www.wnsid.dsw.edu.pl/wydzial-nauk-spolecznych-i-dziennikarstwa/bezpieczna-mlodziez/kolekcja-zagrozen-film-edukacyjny/
https://www.youtube.com/watch?v=KboZAxm4bhQ
https://www.youtube.com/watch?v=wxlrE0wqIu8
https://www.youtube.com/watch?v=9X1h8EjCJgo
https://www.youtube.com/watch?v=_A41lC7mlWA
https://www.youtube.com/watch?v=J0TscPSKQJ4
https://www.youtube.com/watch?v=nZldDDukN5U
https://www.youtube.com/watch?v=0u-FsOd8REQ
https://www.youtube.com/watch?v=0u-FsOd8REQ
https://www.youtube.com/watch?v=qtmAyYoR658
https://www.youtube.com/watch?v=2xzb9cuQE30
https://www.youtube.com/watch?v=NbyeqyFGTm0
https://www.youtube.com/watch?v=90YGkSe-Cro
https://www.youtube.com/watch?v=RUbAzv_SeRc
https://www.youtube.com/watch?v=RUbAzv_SeRc
https://www.youtube.com/watch?v=4Y01f08_syw
https://www.youtube.com/watch?v=je0RXUkQ7HA
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Załącznik 4. Sławni dyslektycy 

Jadwiga Jastrząb (ur. 1946). Powszechnie znana i ceniona specjalistka terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, autorka podstawowych podręczników z tego zakresu. 
Doświadczony pedagog zajmujący się kształceniem terapeutów. Twórczyni Toruńskiej Szkoły Terapeutycznej, jedynej w Polsce placówki zajmującej się edukacją 
terapeutyczną dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspomina: „Problemy w nauce czytania odczuwałam od początku klasy I. Z mozołem czytałam pod surowym 
okiem mamy, ciągle słysząc uwagi >>nie zmyślaj, czytaj dokładnie<<. [...] Przez całe moje życie, nawet obecnie, napotykam utrudnienia w poprawnym odczytywaniu nowo 
poznanych słów [...] czytam z uwewnętrznionym głosowaniem lub składaniem sylab. Odczuwam też zaburzenia w orientacji prawo-lewo. Stąd wspomagam się szybko 
zaciskaniem prawej dłoni, gdyż czuję silną jej przewagę i potrafię natychmiast zorientować się w stronach”.  

Jacek Kuroń (1934–2004). Polityk i publicysta, działacz „Solidarności”, minister pracy i polityki socjalnej. W jednym z wywiadów wyznał: „Do dziś nie nauczyłem się ortografii 
ani żadnego języka. Jestem kiepski w tabliczce mnożenia [...]. Jestem wszak dyslektykiem [...]. W moim przypadku szkołę pozwoliła mi oswoić gigantyczna praca 
intelektualna”. Jacek Kuroń był honorowym członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji.  

Maciej Kuroń (1960–2008). Znawca kuchni, autor wielu książek o tematyce kulinarnej. Nauka czytania sprawiała mu dużo problemów, a poziom graficzny pisma poprawił 
dopiero, gdy zaczął pisać drukowanymi literami. Maciej Kuroń, podobnie jak jego ojciec Jacek, miał ogromne trudności w uczeniu się języków obcych. 

Jacek Żakowski (ur. 1957). Znany publicysta prasowy i telewizyjny, laureat wielu nagród dziennikarskich, współtwórca telewizyjnego programu „Tok-Szok”. W jednym z 
wywiadów wspomina: „Najgorsza była pierwsza klasa. Siedziałem całe popołudnia w domu z mamą, sylabizując do upadłego – w rezultacie zamiast nauczyć się czytać, 
uczyłem się czytanki na pamięć. [...] z dyktand stawiano mi z łaski trójczyny. Innym dzieciom wystarczało 15–20 minut na odrobienie lekcji – ja potrzebowałem kilku godzin. 
Myliło mi się >>u<< zwykłe z kreskowanym, >>a<< z >>ą<<”.  

Adam Wajrak (ur. 1972). Dziennikarz „Gazety Wyborczej”, miłośnik zwierząt, autor książek. Od paru lat mieszka w Teremiskach koło Białowieży, skąd nadchodzą jego 
korespondencje przyrodnicze. Tak pisał o swoich trudnościach: „Oj, ciężko było, szczególnie w szkole. Kiedy do niej chodziłem, mało kto wiedział, co to takiego dysleksja. W 
podstawówce mój ukochany nauczyciel języka polskiego [...] twierdził, że czegoś takiego jak dysleksja w ogóle nie ma. Dla niego błędy ortograficzne, które masami pojawiały 
się w moich wypracowaniach, były wynikiem lenistwa, a nie jakiejś przypadłości. A ja naprawdę staram się nie robić błędów, tylko że ja ich czasami po prostu nie widzę. Nie 
widzę ich do tego stopnia, że nawet jak mi ktoś by palcem pokazywał, to ja nie jestem w stanie zobaczyć. Robię błędy w najprostszych słowach, zjadam litery, przestawiam 
kolejność i nawet wielka wiedza teoretyczna o ortografii nic nie jest w stanie tu pomóc. Nawet słowo >>ptak<< piszę >>patak<<”.  

Mikołaj Trzaska (ur. 1966). Kompozytor, saksofonista, klarnecista basowy. Rozpoczął studia na ASP w Gdańsku, na wydziale malarstwa. Zafascynowany jazzem lat 
sześćdziesiątych, szczególnie muzyką Johna Coltrane'a i Ornette'a Colemana, porzucił akademię plastyczną, by całkowicie poświęcić się muzyce. Współpracował z Lesterem 
Bowie, Peterem Brotmannem, Johnem Tchicai, Tomaszem Stańką, Noelem Akchote oraz Joem Giardullo. Autor kilkudziesięciu płyt. Obecnie uważany jest za jednego z 
najwybitniejszych poszukujących muzyków jazzowych w Polsce. Nie ukrywa faktu, że ma dysleksję. Gdy zaczął naukę w klasie I szkoły podstawowej, przestał być „królem 
życia”, w co dotąd nie wątpił. Początkowo nie potrafił napisać żadnej litery w liniaturze. Podczas gdy inni pisali już płynnie, on stawiał pierwsze pokraczne litery, nierzadko w 
złej kolejności, a często ich lustrzane odbicia. Gdy inne dzieciaki chodziły się bawić, on ćwiczył pisanie i głośne czytanie. Pierwszą książkę z własnej, nieprzymuszonej woli 
przeczytał dopiero w szkole średniej. Dopiero po zakończeniu edukacji przestał bać się pisania. Pisze coraz więcej listów i coraz rzadziej komputer podkreśla mu błędy. 
Pozostają jeszcze trudności w czytaniu nut, ale przyjmuje to z pokorą, bo przecież w zamian otrzymał inne talenty.  

Katarzyna Tusk – córka Donalda Tuska, przyznała się do kłopotów z dysleksją na swoim blogu… 



49 
 

Jędrzej Cytawa. Architekt, trener technik pamięciowych, czterokrotny rekordzista Guinnessa w zapamiętywaniu cyfr binarnych. Potrafi zapamiętać tysiąc słów z obcego 
języka w ciągu pięciu godzin. Uważa, że nauczyć można się wszystkiego. I może zrobić to każdy! Przygoda Jędrzeja Cytawy z technikami pamięciowymi zaczęła się w 
pierwszej klasie lubelskiego liceum od prezentacji "Pamięć dla sukcesu" Marka Szurawskiego. Znany żeglarz i autor książek o technikach pamięciowych w trakcie spotkania z 
licealistami wprawił ich w zdumienie, gdy bezbłędnie odtworzył kolejność podanych mu dziesiątek cyfr. Na Jędrzeju prezentacja wywarła na tyle duże wrażenie. Od tego 
roku uczestniczył w wakacyjnych szkołach treningu pamięci Marka Szurawskiego, poznawał mnemotechniki. Po dziesięciu dniach pierwszego obozu i miesiącu ćwiczeń wziął 
udział w pierwszej memoriadzie - konkursie zdolności pamięci. Znajomość mnemotechnik przemieniła go ze słabego, rozkojarzonego ucznia w ucznia docenianego przez 
nauczycieli, wyróżniającego się na tle innych i uczącego się ponad program. - W szkole co roku byłem zagrożony z angielskiego, a teraz znam pięć języków obcych. Bez 
znajomości technik nie pojechałbym na studia do Hiszpanii, nie byłbym tak bardzo samodzielny, nie poznałbym tak wielu ludzi i tak wielu ludzi nie pamiętałoby mnie - 
opowiada Jędrzej, dzisiaj absolwent architektury na Politechnice Warszawskiej. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś Jędrzej był przeciętnym uczniem. Miał dysleksję, dysgrafię, nie 
potrafił skupić się na lekcji. Pamięta z czasów szkoły podstawowej naukę nazw 12 znaków drogowych po angielsku. Zajęło mu to aż 4 godziny, a po kilku miesiącach 80% z 
nich zostało zapomnianych… 

INNI… 

Agatha Christie 

Albert Einstein 

Aleksander Bell 

Auguste Rodin 

Charles Darwin 

Charles Dickens 

Cher 

Danny Glover 

Eddie Izzard 

Ernest Hemingway 

Fred Astaire 

George Washington 

Goldie Hawn 

Hans Christian Andersen 

Henry Ford 

Henry Winkler 

Isaac Newton 

Jamie Oliver 

Jerry Hall 

John F. Kennedy 

John Lennon 

Keanu Reeves 

Keira Knightley 

Kurt Cobain 

Leonardo da Vinci 

Lewis Caroll 

Ludwig van Beethoven 

Marilyn Monroe 

Mark Twain 

Mozart 

Nelson Rockefeller 

Orlando Bloom 

Pablo Picasso 

Quentin Tarantino 

Richard Branson 

Robbie Williams 

Robin Williams 

Salma Hayek 

Steven Speilberg 

Thomas Edison 

Tom Cruise 

Vincent van Gogh 

Walt Disney 

Whoopi Goldberg 

Winston Churchill 
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Opracowano na podstawie (dostęp dn. 5 września 2016 r.): 

http://www.ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow/Slawne-osoby-z-dysleksja/Wybitne-osoby-z-dysleksja;  http://www.psdlux.org/o-dysleksji/slawni-dyslektycy.html; 
http://www.poradnia2krakow.pl/dysleksja/dysleksja_slawni.html; http://wyborcza.pl/1,76842,18119180; 
http://wyborcza.pl/1,76842,18119180,Miliarder_napisal_do_9_latki___Dysleksja_moze_pomoc.html?disableRedirects=true; http://kobieta.onet.pl/dziecko/plotki/cudowny-defekt-czy-przeklenstwo-czyli-znani-
z-dysleksja/jy2dj; http://ciekawe.onet.pl/nieprzecietni/jedrzej-cytawa-mistrz-w-zapamietywaniu,1,5397933,artykul.html   

Przeczytaj także „Portrety nie tylko sławnych osób z dysleksją” prof. Marty Bogdanowicz. Fragmenty o kłopotach z nauką najwybitniejszych polskich pisarzy: http://polki.pl/rodzina/dziecko,cala-prawda-o-
polskich-pisarzach,10385885,artykul.html  

http://www.ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow/Slawne-osoby-z-dysleksja/Wybitne-osoby-z-dysleksja
http://www.psdlux.org/o-dysleksji/slawni-dyslektycy.html
http://www.poradnia2krakow.pl/dysleksja/dysleksja_slawni.html
http://wyborcza.pl/1,76842,18119180
http://wyborcza.pl/1,76842,18119180,Miliarder_napisal_do_9_latki___Dysleksja_moze_pomoc.html?disableRedirects=true
http://kobieta.onet.pl/dziecko/plotki/cudowny-defekt-czy-przeklenstwo-czyli-znani-z-dysleksja/jy2dj
http://kobieta.onet.pl/dziecko/plotki/cudowny-defekt-czy-przeklenstwo-czyli-znani-z-dysleksja/jy2dj
http://ciekawe.onet.pl/nieprzecietni/jedrzej-cytawa-mistrz-w-zapamietywaniu,1,5397933,artykul.html
http://polki.pl/rodzina/dziecko,cala-prawda-o-polskich-pisarzach,10385885,artykul.html
http://polki.pl/rodzina/dziecko,cala-prawda-o-polskich-pisarzach,10385885,artykul.html
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Załącznik 5.  Typowe cechy młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim  

 

Rysunek 2. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Opr. na podst.: Czesław Jarosz, Zainteresowania uczniów niepełnosprawnych umysłowo
6
, Jolanta I. Wisniewska, 

Kształcenie dzieci lekko niepełnosprawnych umysłowo
7
. 

                                                           
6
 http://www.eid.edu.pl/archiwum/2006,104/padziernik,222/zainteresowania_uczniow_niepelnosprawnych_umyslowo,2010.html; Dostęp: 15 maja 2016 r. 

7
 http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/styczen,205/ksztalcenie_dzieci_lekko_uposledzonych_umyslowo,1711.html Dostęp: 15 maja 2016 r.  

http://www.eid.edu.pl/archiwum/2006,104/padziernik,222/zainteresowania_uczniow_niepelnosprawnych_umyslowo,2010.html
http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/styczen,205/ksztalcenie_dzieci_lekko_uposledzonych_umyslowo,1711.html
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Załącznik 6.  Przejawy niedostosowania społecznego 

Rysunek 3. Przejawy niedostosowania społecznego. 
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Załącznik 7.   Charakterystyczne zachowania w okresie adolescencji oraz ich przyczyny psychospołeczne i fizjologiczne 

 

 

 

 

Rysunek 4. Charakterystyczne zachowania w okresie adolescencji oraz ich przyczyny psychospołeczne i fizjologiczne (w odniesieniu do wczesnego i 
średniego wieku dojrzewania)

1
 . 
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Załącznik 8.  Problemowe zachowania i postawy nastolatka jako jego system ochrony i osłabiania trudności rozwojowych 

 

Rysunek 5. Pozytywne aspekty problemowych zachowań nastolatka
8
. 

                                                           
8
 Opracowano na podst.: Grzegorz Gwis, „Problemowy” nastolatek w gimnazjum, „Przegląd Edukacyjny” nr 2/1999, s. 9-10. 
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Załącznik 9.  Symptomy kryzysującego nastolatka 

 

 

Rysunek 6. Symptomy kryzysującego nastolatka
9
.  

                                                           
9
 Opracowano na podst.: Grzegorz Gwis, „Problemowy” nastolatek w gimnazjum, „Przegląd Edukacyjny” nr 2/1999, s. 19.  
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Załącznik 10.  Etapy wykolejenia społecznego  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 7. Etapy wykolejenia społecznego wg Czesława Czapowa

10
.  

                                                           
10

 Na podst.: Przegląd definicji niedostosowania społecznego: http://www.znpchorzow.pl/publikacje/opracowania/030.pdf Dostęp: 16 maja 2016 r. Źródło: Czapów Cz., Wychowanie 
resocjalizujące, Warszawa 1980.  

STADIUM 1.  Symptomy. 

 Uczucie odtrącenia, frustracja, potrzeba emocjonalnej zależności. 

 Reakcje negatywne i narastająca agresywność wobec jednego lub obojga rodziców. 

 Reakcje nieproporcjonalne do podniet.  

 Impulsywność, żal za swoje wybryki, a jednocześnie dalsze nieprzestrzeganie norm.  

 Brak koncentracji uwagi, niekończenie rozpoczętych prac lub ich niedokładne wykonywanie.  

 

STADIUM 2.  Symptomy. 

 Manifestacje typowe dla wykolejenia społecznego. 

 Wrogość wobec rodziców i nauczycieli, bunt wobec wszystkich autorytetów. 

 Tendencje do zaspokajania swych potrzeb poza domem rodzinnym. 

  Niekiedy popełnianie drobnych kradzieży, skłonności do szukania kontaktów z młodzieżą nieuznającą norm społecznie aprobowanych. 

 Często rozwydrzenie seksualne i pijaństwo.  

 

STADIUM 3.  Symptomy. 

 

WARIANT 1.  

Dołączenie do zbiorowości/luźnych grup, uprawiających działalność zabawową i chuligańską, polegającą 

na zbiorowym popełnianych czynów godzących w godność osobistą, zdrowie i życie ludzi.  

WARIANT 2. 

Działalność przestępcza, polegająca na dokonywaniu kradzieży, 

włamań i rabunków oraz zadawaniu bólu swoim ofiarom.   

http://www.znpchorzow.pl/publikacje/opracowania/030.pdf

