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Procedury organizowania i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom z trudnościami w uczeniu się 
w świetle nowych regulacji prawnych

Problem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów to jedno z największych wyzwań współ-
czesnej szkoły. W artykule autorka próbowała przybliżyć ustalenia terminologiczne związane z poję-
ciem trudności w uczeniu się. Skupiła się przede wszystkim na specjalnych potrzebach edukacyjnych 
i specyficznych trudnościach w uczeniu się. Celem pracy było wskazanie istoty zmian w nowych re-
gulacjach prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Autorka oceniła te zmiany 
zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Przedstawiła przykładowe uniwersalne procedury organiza-
cji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznych, które mogą być pomocne w codziennej 
pracy szkoły, przedszkola czy innej instytucji oświatowej. 
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edukacyjne, specyficzne trudności w uczeniu się, procedury pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Wstęp

Pedagodzy coraz częściej pracują z dziećmi i młodzieżą, która przejawia różno-
rodne trudności w uczeniu się. Wszelkie kłopoty w przyswajaniu wiedzy nie tyl-
ko stają się problemem dla uczniów i rodziców, ale także są wyzwaniem dla na-
uczycieli i różnych specjalistów. Pojęcie „trudności w uczeniu się” jest terminem 
stosunkowo młodym, wprowadzonym na grunt pedagogiki w latach sześćdzie-
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siątych w wyniku nasilenia się tego zjawiska w szkołach oraz jako konsekwencja 
rozwoju nauki, techniki i technizacji życia, a tym samym wzrostu poziomu życia 
człowieka. Jest to jeden biegun osiągnięć szkolnych, gdyż drugi stanowią sukce-
sy, czyli powodzenia szkolne, uważane za „stany naturalne”1. Termin „trudności 
w uczeniu się” bywa używany w dwóch znaczeniach: w ujęciu szerokim i wą-
skim. W  szerokim ujęciu jest on stosowany w  odniesieniu do  wszelkiego ro-
dzaju „niespecyficznych trudności w uczeniu się”, uwarunkowanych różnorod-
nymi czynnikami, włącznie z niepełnosprawnością intelektualną, schorzeniami 
neurologicznymi, uszkodzeniem mózgu, wadami narządów zmysłu i  ruchu, 
zaburzeniami emocjonalnymi, a  także skutkami zaniedbania środowiskowego. 
W Polsce bywa używany w celu uniknięcia stosowania terminologii medycznej 
lub terminów z zakresu psychologii klinicznej, które odczytywane są jako etykie-
towanie, prowadzące do marginalizacji i wykluczenia ucznia. Omawiany termin 
jest też używany w węższym znaczeniu – „specyficznych trudności w uczeniu 
się” w odniesieniu do dzieci, które je mają, pomimo dobrej sprawności intelektu-
alnej, warunków dydaktycznych i kulturowych odpowiednich dla przyswajania 
wiedzy i umiejętności szkolnych. Zaniedbanie środowiskowe i wady narządów 
zmysłu mogą współwystępować, lecz nie są jedyną przyczyną ich trudności2.

Czesław  Kupisiewicz, posługując się określeniem „trudności szkolnych” 
w pedagogicznym aspekcie, traktuje je jako sprzeczność między wiadomościa-
mi, umiejętnościami i nawykami faktycznie opanowanymi przez uczniów a za-
łożeniami programowymi z  poszczególnych przedmiotów, akcentując w  nim 
efektywność czy skuteczność dydaktyczną3.

„Trudności w uczeniu się” zalicza się do grupy specjalnych potrzeb edukacyj-
nych (special educational needs – SEN), które dotyczą zarówno dzieci i młodzieży 
mającej trudności w uczeniu się, jak i uczniów zdolnych. Pojęcie to zostało wpro-
wadzone w Wielkiej Brytanii w 1978 r. w dokumencie Warnock Report pt. Eduka-
cja upośledzonych dzieci. Raport dotyczył stanu opieki i poziomu edukacji dzieci, 
których rozwój odbiega od normy. Zgodnie z opublikowanymi wtedy danymi oko-
ło 20% dzieci nie potrafiło dostosować się do obowiązujących w szkołach wymagań 
programowych4. W Polsce można to określić jako niemożność sprostania wyma-
ganiom podstawy programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, która określa, 
co uczeń powinien wiedzieć i umieć na danym poziomie edukacji. Do tej grupy 
zaliczono dzieci niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie, uczniów o inteligencji 
niższej niż przeciętna, z wadami narządów zmysłu, zaburzeniami mowy oraz po 

1 Por. F. Bereźnicki, Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001, s. 405.
2 M. Bogdanowicz, Solidarność z uczniami ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się, „Psy-

chologia Wychowawcza” 2015, nr 7, s. 222–223.
3 Cz. Kupisiewicz, Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, War-

szawa 1972, s. 25.
4 M. Bogdanowicz, Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Psychologia Wychowaw-

cza” 1995, nr 3, s. 216–222. 
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raz pierwszy uwzględniono uczniów ze „specyficznymi trudnościami w uczeniu 
się”. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów „wynikają ze zróżnicowanego indy-
widualnie sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, okre-
ślonego zróżnicowanym ich funkcjonowaniem poznawczo-percepcyjnym”5. 

Z trudnościami w uczeniu związane są również zagadnienia „specyficznych 
trudności w uczeniu się”. Zgodnie z definicją, zawartą w Ustawie z dnia 14 grud-
nia 2016 r. Prawo oświatowe, termin ten oznacza „trudności odnoszące się do 
uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści 
nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycz-
nego i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi”6. Przez 
specyficzne trudności w uczeniu się „rozumiemy różnorodne, nasilone trudno-
ści w opanowaniu umiejętności czytania i poprawnego pisania, określane mia-
nem dysleksji rozwojowej (dysleksja, dysgrafia, dysortografia) oraz zaburzenia 
umiejętności matematycznych (dyskalkulia)”7. Specyficzne trudności w  czyta-
niu i pisaniu mogą występować w trzech formach, w postaci izolowanej (np. tyl-
ko trudności z nauczeniem się poprawnej pisowni) lub łącznie (kiedy występują 
jednocześnie dwie lub nawet trzy formy tych zaburzeń). Są to8:

– dysleksja (w wąskim rozumieniu) – specyficzne trudności w czytaniu;
– dysortografia – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni 

(w tym błędy ortograficzne);
– dysgrafia – trudności w opanowaniu pożądanego, to znaczy czytelnego po-

ziomu graficznego pisma.
Trudności w uczeniu się stanowią odrębną kategorię diagnostyczną w ramach 

ICD-10 Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych9. Okre-
ślono je mianem specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych i są ko-
dowane jako F81.

W ramach tej kategorii wyróżniono: 
– specyficzne zaburzenia czytania (F81.O); 
– specyficzne zaburzenie analizy dźwiękowo-literowej (F81.1); 
– specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych (F81.2); 
– mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych (F81.3); 
– inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych (F81.8). 

5 Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?, Edukacja sku-
teczna, przyjazna i nowoczesna. Przewodnik, Warszawa 2010, s. 90.

6 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017. poz. 59 z późn. zm.), 
art. 4, pkt. 33.

7 Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?..., s. 45.
8 M. Bogdanowicz, A. Bućko, R. Czabaj (red.), Modelowy system profilaktyki i pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Przewodnik dla nauczycieli, Gdynia 2008, s. 8.
9 ICD-10, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 

tenth revision, [w:] Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i  zaburzeń zachowania w  ICD-IO. Opisy 
kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Kraków-Warszawa 1997.

StudiaNS2018.indb   153 2019-03-07   19:48:48



154 beata kohlman 

Uczniowie ze „specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” to dość duża grupa 
w społeczności szkolnej i nie sposób nie dostrzegać, a nawet ignorować ich obec-
ności. Dzieci te są w stanie czynić zadowalające postępy w nauce, a uczniowie ze 
„specyficznymi zaburzeniami uczenia się” mogą nawet mieć wybitne osiągnię-
cia, lecz potrzebują pomocy pedagogicznej w formie10:

– „specjalnego” programu nauczania, np. ograniczenia lub poszerzenia mate-
riału nauczania oraz dodatkowych zajęć: terapeutycznych (np. korekcyjno-kom-
pensacyjnych, logopedycznych, ćwiczeń ortopedycznych, integracji sensorycz-
nej), zajęć relaksacyjnych (pływanie, bieganie, taniec, plastyka, chór), a także zajęć 
rozwijających ich uzdolnienia i  zainteresowania (sport, szachy, taniec, plastyka, 
śpiew);

– specjalnych metod nauczania, dostosowanych do ich potrzeb, ograniczeń 
i możliwości, np. odwołujących się do polisensorycznego uczenia się, uwzględ-
niających ich ograniczenia w korzystaniu z narządów zmysłu lub/i ruchu;

– specjalnie przygotowanych nauczycieli oraz specjalistów szkolnych, np. lo-
gopedów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych, surdopedago-
gów, surdologopedów itp.;

– odmiennych rozwiązań organizacyjnych podczas uczenia się oraz ocenia-
nia, np. dłuższego czasu i wielokrotnych powtórek w celu opanowania materiału 
nauczania, indywidualnego systemu oceniania, dostosowanego do możliwości 
ucznia (wydłużenia czasu podczas egzaminu, określonych kryteriów oceniania 
prac, możliwość używania określonych przyborów itd.).

W większości krajów europejskich specjalne potrzeby edukacyjne obecnie 
są traktowane priorytetowo, stały się istotnym składnikiem zarówno teorii, jak 
i praktyki edukacyjnej. Wyrazem tego w naszym kraju są wprowadzane nowe re-
gulacje prawne, mające na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi11.

Regulacje prawne dotyczące zasad organizacji  
i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom 

z trudnościami w uczeniu się 

Dzieci ze „specyficznymi trudnościami w uczeniu się” mają prawnie zagwaran-
towaną możliwość uzyskania pomocy w szkole i w poradniach funkcjonujących 
w systemie oświaty od drugiej połowy lat 70. XX wieku12. W związku z omawia-

10 M. Bogdanowicz, Solidarność z uczniami…, s. 222–223. 
11 J. Wrona (red.), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. Materiały dla nauczycieli, Warszawa 2010. 
12 Zarządzenie MEN z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie kwalifikowania dzieci z odchyleniami 

i zaburzeniami rozwojowymi do odpowiednich form kształcenia specjalnego lub pomocy korekcyjno-
-wyrównawczej. 
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nym zagadnieniem niezwykle istotna staje się realizacja przez placówki oświa-
towe nowych regulacji prawnych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki 
oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży 
w przedszkolach, szkołach czy ośrodkach. Oto wybrane, niektóre, istotne roz-
porządzenia:

– Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków or-
ganizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem spo-
łecznym (Dz. U. z 2017, poz. 1578).

– Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organi-
zacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-
szkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1591).

– Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i  indywidual-
nego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616). 

– Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej or-
ganizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017, poz. 649).

– Rozporządzenie MEN z dnia 3  sierpnia 2018  r. w  sprawie wykazu zajęć 
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 
przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pe-
dagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców za-
wodowych (Dz. U. z 2018, poz. 1601).

Istota zmian w nowych rozporządzeniach oświatowych 

Zmiany reformy oświaty dotyczą przede wszystkim:
– Wieku ucznia w szkole – uczeń niepełnosprawny, niedostosowany spo-

łecznie i  zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole podstawowej bę-
dzie mógł się uczyć do 20. roku życia, a nie – jak dotychczas – do 18 lat, nato-
miast w przypadku szkoły ponadpodstawowej – do 24. roku życia.

– Zawartości indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz 
zakresu okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 

– Wskazania wspomagających i  alternatywnych metod komunikacji jako 
zajęć rewalidacyjnych realizowanych z uczniami niesłyszącymi, z afazją lub au-
tyzmem.

– Zobowiązania zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 
i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie o po-
trzebie kształcenia specjalnego do spotkań w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak 
niż dwa razy w roku szkolnym.

– Zobowiązania dyrektora placówki do pisemnego zawiadomienia rodziców 
ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu do spraw 
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pomocy psychologiczno-pedagogicznej i możliwości uczestniczenia w tym spo-
tkaniu.

– Zatrudniania dodatkowo pomocy nauczyciela – w przedszkolach specjal-
nych, przedszkolach ogólnodostępnych z  oddziałami specjalnymi oraz w  kla-
sach I–IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostęp-
nych z oddziałami specjalnymi, dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym 
z  afazją, z  autyzmem, w  tym z  zespołem Aspergera, z  niepełnosprawnościami 
sprzężonymi.

– Zadań nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki spe-
cjalnej.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez MEN w przedszkolach odnoszą 
się do:

– Rozszerzenia katalogu przyczyn trudności dzieci, które uzasadniają po-
trzebę udzielania wsparcia, o dzieci z zaburzeniami zachowania i emocji. Dopre-
cyzowano również potrzeby dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej jako 
dzieci i młodzież z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowej.

– Poszerzenia celu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecka o czyn-
niki środowiskowe wpływające na jego funkcjonowanie w przedszkolu.

– Doprecyzowania zadań nauczycieli i specjalistów.
– Obowiązku współpracy nauczycieli i specjalistów w organizacji i udziela-

niu wsparcia dzieciom.
– Zasady współpracy przedszkola z osobami i instytucjami. Poszerzono ka-

talog osób i instytucji inicjujących udzielanie pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej o przedstawicieli organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na 
rzecz rodziny, dzieci, np. przedstawiciel fundacji, asystent rodziny.

– Poszerzenia katalogu form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela-
nej w przedszkolu. Wprowadzono zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-
-społeczne dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

– Organizacji zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocz-
nego przygotowania przedszkolnego.

– Nowego wymiaru czasu trwania zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej. Zgodnie ze zmianami wszystkie zajęcia, oprócz zajęć rewalida-
cyjnych organizowanych dla dzieci z niepełnosprawnością, mają trwać 45 minut.

– Wspomagania nauczycieli jako zadanie dyrektora z zakresu pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. 

Procedury organizowania i udzielania  
pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Każda placówka oświatowa (przedszkole, szkoła lub ośrodek) zobligowana jest 
do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży. Au-
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torka od wielu lat jest również praktykiem, pracuje na co dzień z uczniami, którzy 
mają różnorodne trudności w uczeniu oraz sprawiają problemy wychowawcze. Po-
niżej przedstawione zostały przykładowe, uniwersalne procedury, które mogą być 
pomocne w codziennej pracy szkoły, przedszkola czy innej instytucji oświatowej. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szko-
ły lub  placówki, a  osobą odpowiedzialną za  planowanie, koordynowanie prac 
i przebieg udzielanej pomocy jest wychowawca oddziału lub specjalista prowadzą-
cy zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora szkoły. 

Pomoc jest udzielana uczniowi ze względu na jego indywidualne potrzeby 
edukacyjne, wynikające w szczególności:

– z niepełnosprawności,
– z niedostosowania społecznego,
– z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
– z zaburzeń zachowania emocji,
– ze szczególnych uzdolnień,
– ze specyficznych trudności w uczeniu się,
– z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych,
– z przewlekłej choroby,
– z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
– z niepowodzeń edukacyjnych,
– z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
– z  trudności adaptacyjnych związanych z  różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształce-
niem za granicą (powrót z zagranicy, zmiana szkoły).

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpo-
znawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czyn-
ników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w celu wspiera-
nia potencjału rozwojowego, stwarzania warunków do aktywnego uczestnictwa 
w życiu szkoły i w środowisku społecznym. Do zadań nauczycieli, wychowawców 
i specjalistów należy w szczególności:

– rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów,

– określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i  uzdolnień 
uczniów,

– rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 
w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjo-
nowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły,

– podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz poten-
cjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funk-
cjonowania,
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– 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 ży-
ciu szkoły oraz ocena efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjo-
nowania ucznia i planowanie dalszych działań. 

Pomoc w oddziale przedszkolnym oraz w szkole jest udzielana przede wszyst-
kim podczas bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem. Formami pomocy w szkole są:

– klasy terapeutyczne, 
– zajęcia rozwijające uzdolnienia, 
– zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, 
– zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, 
– zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, roz-

wijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o  charakterze 
terapeutycznym, 

– zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypad-
ku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, 

– indywidualizowane ścieżki kształcenia. 
Pomoc jest udzielana uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom także 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Ponadto nauczyciele realizują 
zajęcia w  ramach zadań związanych z  prowadzeniem działań z  zakresu profi-
laktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mają-
cych na celu zapobieganie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych 
z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych. 

Pomoc jest organizowana i udzielana we współpracy z: rodzicami uczniów, 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w  tym poradniami specjalistycz-
nymi, zwanymi dalej „poradniami”, placówkami doskonalenia nauczycieli, inny-
mi szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytu-
cjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Pomoc jest 
udzielana przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjali-
stów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i terapeutów 
pedagogicznych, zwanych specjalistami. 

W przypadku gdy uczeń posiada opinię z poradni psychologiczno-pedago-
gicznej lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, obejmuje się go pomo-
cą psychologiczno-pedagogiczną bez konieczności składania wniosku. Uczniom, 
którzy nie posiadają opinii bądź orzeczenia z poradni psychologiczno-pedago-
gicznej/specjalistycznej pomoc jest udzielana na pisemny wniosek z inicjatywy: 
ucznia, rodziców ucznia, dyrektora, nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, pielę-
gniarki środowiskowej, higienistki szkolnej, poradni, asystenta edukacji romskiej, 
pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela, świetlicy, pracownika socjalnego, 
asystenta rodziny, kuratora sadowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji 
lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
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Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc udzielana jest 
uczniowi po wyrażeniu zgody przez rodziców/opiekunów prawnych lub pełno-
letniego ucznia. Jeżeli  rodzic/opiekun ucznia lub pełnoletni uczeń nie wyraża 
zgody na organizowanie przez placówkę pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej, składa pisemny wniosek w tej sprawie. 

Każdy dokument (opinia bądź orzeczenie) powinien być odpowiednio pro-
wadzony (np.  pieczątka z  datą wpływu pisma, ewidencja w  dzienniku lekcyj-
nym – papierowym lub elektronicznym) oraz na osobnym druku potwierdzenie – 
podpisem wychowawcy oraz innych nauczycieli uczących – faktu zapoznania się 
z opinią czy orzeczeniem itp.). Wychowawca oddziału bądź inna osoba wyzna-
czona przez dyrektora szkoły odpowiada za właściwe przechowywanie dokumen-
tacji ucznia/dziecka. Pedagog szkolny na podstawie ewidencji prowadzonej przez 
wychowawców prowadzi ewidencję wszystkich uczniów w szkole, którym udzie-
lana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna.

Po złożeniu przez rodzica lub pełnoletniego ucznia orzeczenia wychowawca 
klasy zwołuje zespół składający się z nauczycieli uczących ucznia oraz specjalistów 
prowadzących zajęcia z uczniem, np.: pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, lo-
gopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego itp. Zespół opracowuje 
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając dia-
gnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzecze-
niu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, 
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną. Wielospecjali-
styczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia uwzględnia w szczególności:

– indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspo-
zycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia,

– w zależności od potrzeb zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, 
specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela,

– przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnic-
two ucznia w życiu szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego zajęcia edu-
kacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, zgodnie ze wskaza-
niem zawartym w programie – także napotkane trudności w zakresie włączenia 
ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem szkolnym oraz efekty działań 
podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

Zespół, o którym mowa, w terminie do 30 września danego roku szkolnego 
lub 30 dni od dnia złożenia w  szkole orzeczenia o  potrzebie kształcenia spe-
cjalnego opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). 
Zespół opracowuje IPET na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, nie dłuższy niż etap edukacyjny. Indywidualny program 
edukacyjno-terapeutyczny określa: 

– zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przed-
szkolnego oraz  wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojo-
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wych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności 
przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem,

– zintegrowane działania nauczycieli i  specjalistów prowadzących zajęcia 
z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w za-
leżności od potrzeb  – na  komunikowanie się ucznia z  otoczeniem z  użyciem 
wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) oraz wzmacnia-
nie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym, w tym w przypadku:

– ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym, 
– ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze reso-

cjalizacyjnym, 
– ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o cha-

rakterze socjoterapeutycznym,
– formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
– działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – 

zakres współdziałania z  poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w  tym 
poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organi-
zacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi 
na rzecz rodziny, dzieci i  młodzieży, a  w  przypadku przedszkoli innych form 
wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów – również ze specjalnymi ośrod-
kami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi 
i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii,

– zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne 
zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edu-
kacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także:

– w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej 
szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i technikum – zajęcia z zakresu 
doradztwa zawodowego, 

– zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizo-
wane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
– zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, a w przypadku ośrodków – 

także wychowawców grup wychowawczych z rodzicami ucznia w realizacji przez 
przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inne formy wychowa-
nia przedszkolnego, szkołę lub ośrodek,

– w  przypadku uczniów niepełnosprawnych  – w  zależności od potrzeb  – 
rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju nie-
pełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspo-
magających to kształcenie,

– w  zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen – wy-
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brane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są reali-
zowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

Godzina zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej w różnych formach 
w przedszkolu, szkole i placówce trwa najczęściej 45 minut, a zajęć rewalidacyj-
nych 60 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krót-
szym, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas trwania tych zajęć w okresie 
tygodniowym. 

W  imieniu dyrekcji wychowawca w  formie pisemnej informuje rodzica/
opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia o zaplanowanych spotkaniach ze-
społu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W spotkaniach zespo-
łu może uczestniczyć osoba zaproszona przez szkołę, np. pracownik z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, asystent, pomoc nauczy-
ciela, lub przez rodzica, np. lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny spe-
cjalista (osoba uprawniona, z  racji posiadanych kwalifikacji, do  współpracy 
w związku z organizowaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej). Zespół, 
co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu, 
w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu. Rodzice/opiekunowie ucznia 
albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także 
w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywania wielospecjalistycz-
nych ocen. Otrzymują oni kopię pism (po pisemnym potwierdzeniu odbioru):

– wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
– indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET).
Nauczyciele/specjaliści monitorują przebieg realizacji udzielanej pomo-

cy psychologiczno-pedagogicznej, opracowują wnioski dotyczące dalszej pracy 
z  uczniem posiadającym orzeczenia/opinie z  poradni psychologiczno-pedago-
gicznej/specjalistycznej bądź nieposiadającym ich. Odpowiedzialne za efekty 
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej są osoby jej udzielające. War-
to podkreślić, że osoby, które biorą udział w spotkaniu, są zobowiązane do nie-
ujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste 
uczniów, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców lub specjalistów pracujących 
z uczniami lub innych osób uczestniczących w spotkaniu. 

Podsumowanie 

Problem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniów to jedno z najwięk-
szych wyzwań współczesnej szkoły. Warto zaznaczyć, że każda placówka oświa-
towa powinna wypracować odpowiednie procedury organizowania i  udziela-
nia pomocy psychologiczno- pedagogicznej, które muszą być zgodne przede 
wszystkim z zarządzeniami MEN, a także dostosowane do potrzeb i możliwo-
ści instytucji. Zaprezentowane przykładowe procedury porządkują omawiane 
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zagadnienia i ułatwiają sprawne organizowanie i udzielanie pomocy. Obowią-
zujące regulacje prawne w  tym zakresie należy ocenić pozytywnie, ponieważ 
są sensowne i proponują nowe rozwiązania – stanowią krok w dobrym kierunku 
dalszych zmian.

Pomoc jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zinte-
growane działania nauczycieli i specjalistów. System opieki i pomocy dzieciom 
z trudnościami w nauce obejmuje zarówno profilaktykę, diagnozę, jak i terapię. 
Niezwykle istotny jest fakt, że udzielanie pomocy jest poddawane ocenie efek-
tywności, w trakcie której formułowane są wnioski dotyczące dalszych działań 
mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Pomoc wymaga więc stałego 
monitorowania, wsparcia i weryfikowania. 

Dzieci i młodzież z trudnościami w uczeniu się potrzebują indywidualnego 
podejścia i wsparcia, ale  przede wszystkim zorganizowanej pomocy zarówno 
w szkolnictwie specjalnym (segregacyjne szkoły specjalne), jak i w edukacji inte-
gracyjnej (m.in. klasy integracyjne) czy włączającej (inkluzja), która ma miejsce 
w szkolnictwie masowym. Wiele krajów, w tym także Polska, podejmuje refor-
my kształcenia, wykorzystując założenia podejścia inkluzyjnego. Jego istotą jest 
taka organizacja nauczania, która umożliwi efektywne uczenie się wszystkim 
dzieciom w klasie. Ma to na celu umożliwienie uczniom o nietypowym prze-
biegu rozwoju kształcenie się w szkole najbliższej miejsca zamieszkania, razem 
z  rówieśnikami. Jarosław  Bąbka bardzo trafnie ocenia efekty tego uczenia się 
we współpracy. Jest to najczęściej13: wzrost motywacji do wykonywania zadań, 
do  współdziałania z  kolegami, lepsze wyniki w  nauce, wzrost produktywno-
ści działania, zwiększenie się liczby społecznych integracji, lepsza samoocena, 
stabilniejsze poczucie własnej wartości, zdrowie psychiczne, zachowania pro-
społeczne, spadek agresji i  zachowań antyspołecznych, burzenie stereotypów, 
przezwyciężenie uprzedzeń, społeczna integracja – wzrost spoistości grupy oraz 
bardziej satysfakcjonujące związki interpersonalne. Jak słusznie zauważa rów-
nież Aleksandra Maciarz, integracja społeczna to „idea, kierunek przemian oraz 
sposób organizowania zajęć i  rehabilitacji osób niepełnosprawnych wyrażają-
ce się w dążeniu do stworzenia tym osobom możliwości uczestniczenia w nor-
malnym życiu, dostępu do tych wszystkich instytucji społecznych, w  których 
uczestniczą pełnosprawni oraz  do kształtowania pozytywnych ustosunkowań 
i więzi psychospołecznych między pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi. In-
tegrując społecznie dzieci niepełnosprawne, stwarzamy im warunki, aby mogły 
one wychowywać się w swojej rodzinie, uczyć się w szkole powszechnej i wzra-
stać w naturalnym środowisku wśród pełnosprawnych rówieśników”14. 

13 J. Bąbka, Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie wczesnej 
adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi ograniczeniami sprawności, 
Zielona Góra 2012, s. 49. 

14 A. Maciarz, Dziecko niepełnosprawne – Podręczny słownik terminów, Zielona Góra 1996, 
s. 33. 
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Jako wieloletni praktyk dostrzegam również w tej kwestii pewne mankamen-
ty – przede wszystkim nadmierną biurokrację. Placówki organizując i udzielając 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i  młodzieży, wciąż przygoto-
wują i gromadzą znaczną ilość różnorodnych dokumentów. Brakuje ujednolico-
nych, konkretnych wzorów pism oświatowych (np. wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia, indywidualnego programu edukacyjno-tera-
peutycznego, oceny efektywności dotychczas udzielanej pomocy, wniosku o ob-
jęcie ucznia pomocą, rezygnacji z zajęć dodatkowych, zaproszenia na spotkanie 
zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej itp.). W związku z tym 
problemem kontrole w  placówkach oświatowych wykazują wciąż różnorodne 
braki w prowadzonej dokumentacji. 

Jak podaje Najwyższa Izba Kontroli, dzieciom i młodzieży szkolnej nie za-
pewniono w  latach 2014–2016 wystarczającej opieki psychologiczno-pedago-
gicznej. Blisko połowa szkół publicznych różnych typów (44,2%) nie zatrudniała 
na odrębnym etacie ani pedagoga, ani psychologa. Często decyzja o przyjęciu do 
pracy specjalistów w szkole była uwarunkowana nie skalą potrzeb, lecz sytuacją 
ekonomiczną samorządu15. 

Coraz częściej obserwuje się gorszą współpracę rodziców ze szkołą. Roz-
wój technologii, a zwłaszcza internetu, spowodował, że rodzice informacji o swo-
ich pociechach szukają w e-dziennikach, poprzez kontakt e-mailowy bądź telefo-
niczny. Zdarzają się sytuacje, że opiekunowie nie chcą uczestniczyć w spotkaniach 
zespołu do  spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej czy też w  zebraniach 
klasowych swojego dziecka. W wielu placówkach obserwuje się również fakt rezy-
gnacji uczniów – zwłaszcza ze starszych klas szkół podstawowych i ponadpodsta-
wowych z udziału w dodatkowych zajęciach pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej z powodu braku chęci do pracy i nauki. 

Prawidłowa organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicz-
nej wymaga więc znacznych nakładów finansowych oraz podjęcia systemowych 
rozwiązań, rzetelnej wiedzy, porozumienia i współpracy wielu osób i  różnych 
instytucji. 

bibliografia
Bąbka J., Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie wczesnej ado-

lescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi ograniczeniami spraw-
ności, Zielona Góra 2012.

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001. 
Bogdanowicz M., Solidarność z uczniami ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się, „Psychologia 

Wychowawcza” 2015, nr 7.

15 [Online] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicz-
nej-dla-uczniow.html, stan z dnia 4 lipca 2017 r.

StudiaNS2018.indb   163 2019-03-07   19:48:48



164 beata kohlman 

Bogdanowicz M., Uczeń o  specjalnych potrzebach edukacyjnych, „Psychologia Wychowawcza” 
1995, nr 3.

Bogdanowicz M., Bućko A., Czabaj R. (red.), Modelowy system profilaktyki i pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej uczniom z dysleksją, Przewodnik dla nauczycieli, Gdynia 2008.

ICD-10, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, tenth revi-
sion, [w:] Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-IO. Opisy klinicz-
ne i wskazówki diagnostyczne, Kraków–Warszawa 1997.

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, 
przyjazna i nowoczesna, Przewodnik, Warszawa 2010.

Kupisiewicz Cz., Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny oraz niektóre środki zaradcze, Warszawa 
1972.

Maciarz A., Dziecko niepełnosprawne – Podręczny słownik terminów, Zielona Góra 1996.
Maciarz A., Z teorii badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych, Kraków 1999. 
[Online] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej-dla-

uczniow.html 
Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych 

szkół i publicznych przedszkoli, DZ. U. z 2017, poz. 649.
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecz-
nie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, Dz. U. z 2017, poz. 1578.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomo-
cy psychologiczno-pedagogicznej w  publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach, 
Dz.U. z 2017, poz. 1591.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocz-
nego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, 
Dz. U. z 2017, poz. 1616. 

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośred-
nio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psycholo-
giczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów 
pedagogicznych i doradców zawodowych, Dz. U. z 2018, poz. 1601.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017, poz. 59 z późn. zm. 
Wrona J. (red.), Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyj-

nymi. Materiały dla nauczycieli, Warszawa 2010. 
Zarządzenie MEN z dnia 30 maja 1975 r. w sprawie kwalifikowania dzieci z odchyleniami i zabu-

rzeniami rozwojowymi do odpowiednich form kształcenia specjalnego lub pomocy korek-
cyjno-wyrównawczej. 

Procedures for organizing and providing psychological 
and pedagogical assistance to pupils with learning difficulties 

in the light of new legal regulations 
In the article, the author attempted to introduce terminological findings related to the concept of 
learning difficulties. She focused primarily on special educational needs and specific learning dis-
abilities. The aim of the work was to show examples of procedures for organizing and providing 
psychological and pedagogical help. The author assessed these changes both positively and nega-
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tively. She presented examples of universal procedures for organizing and providing psychological 
and pedagogical help, which can be helpful in everyday work of a school, kindergarten or other 
educational institution.

Key words: learning difficulties, special educational needs, specific learning difficulties, psycho-
logical and pedagogical help procedures
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