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1. UWAGI OGÓLNE 
 

Ankieta skierowana była do gimnazjów funkcjonujących na terenie województwa 

opolskiego. Jej celem była ocena realizacji obowiązującego prawa oświatowego w zakresie 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia  

17 października 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 2 grudnia 

2010 r.). 

 Ankieta składała się z dwóch części. W pierwszej znalazły się pytania o dane i stan 

faktyczny realizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole zgodnie z nowym 

rozporządzeniem, w drugiej części znalazło się miejsce na osobiste refleksje dyrektorów  

i pracowników szkoły oraz praktycznego wymiaru wprowadzonych zmian. 

 Analiza ankiet oparta jest o dane ze 130 gimnazjów, w tym 7 specjalnych. Wśród 123 

szkół gimnazjalnych dane ogólne przedstawiają się następująco: 

- liczba oddziałów: 1134 

- liczba uczniów w szkole: 26005 

- liczba uczniów objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną: 7223 

- liczba zespołów powołanych w szkole: 2332 

 

2. ANALIZA CZĘŚCI PIERWSZEJ 
Jak pokazują dane zawarte w tabeli, rodzaj pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

udzielanej w szkole w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów wynika z różnych typów dysfunkcji, jednak dominujące są tu 

dysfunkcje dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się i niepowodzeń szkolnych, co 

obrazuje poniższa tabela. 

Tabela 1. Ilość uczniów, którym udzielana jest ppp w zależności od typu dysfunkcji. 

 

Lp. Typ dysfunkcji Ilość uczniów Wskaźnik % 
1. Z niepełnosprawności 531 8,9 
2. Z niedostosowania społecznego 84 1,4 
3. Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym 271 4,5 
4. Ze szczególnych uzdolnień 450 7,5 
5. Ze specyficznych trudności w uczeniu się 2229 37,4 
6. Z zaburzeń komunikacji językowych 101 1,8 
7. Z choroby przewlekłej 176 2,9 
8. Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych 288 4,8 

9. Z niepowodzeń edukacyjnych 1836 30,8 
Łącznie – uczniowie, którym udzielono pomoc 5966 100% 



 

 

 

Pomoc psychologiczno 

z różnymi podmiotami, z czego na pierwszym miejscu można wymienić rodziców, następnie 

poradnie psychologiczno – 

i placówki, jak pokazuje tabela 2.

Tabela 2. Organizacja i udzielanie ppp w zależności od podmiotu współpracującego.

 

Lp. Podmiot współpracy przy pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej

1. Rodzice uczniów 
2. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, w tym 

specjalistyczna 
3. Placówki doskonalenia nauczycieli
4. Inne szkoły lub placówki: (jakie?):

- szkoły podstawowe z oddziałami 
integracyjnymi, 
- Centrum Terapii i Psychoedukacji
 w Opolu 

5. Organizacje pozarządowe oraz inne instytucje 
działające na rzecz oświaty 

 

531

84

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana i udzielana była we współpracy 

ami, z czego na pierwszym miejscu można wymienić rodziców, następnie 

 pedagogiczne, w tym specjalistyczne, a dalej

, jak pokazuje tabela 2. 

Organizacja i udzielanie ppp w zależności od podmiotu współpracującego.

Podmiot współpracy przy pomocy  
pedagogicznej 

Ilość uczniów 

5401 
pedagogiczna, w tym 2404 

Placówki doskonalenia nauczycieli 214 
Inne szkoły lub placówki: (jakie?): 

szkoły podstawowe z oddziałami 

Centrum Terapii i Psychoedukacji 

452 

ądowe oraz inne instytucje 
 

321 

271
450

2229

101 176

Typ dysfunkcji

Ilość uczniów

 

pedagogiczna organizowana i udzielana była we współpracy  

ami, z czego na pierwszym miejscu można wymienić rodziców, następnie 

e, a dalej inne szkoły  

Organizacja i udzielanie ppp w zależności od podmiotu współpracującego. 

Wskaźnik % 

61,4 
27,4 

2,4 
5,1 

3,7 

1836



 

  

 

W szkołach ppp udzielana była najczęściej z inicjatywy poradni psychologiczno 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz innych podmiotów wykazanych poniżej 

w tabeli. 

Tabela 3. Udzielanie ppp w szkole w zależności od podmiotu inicjującego.

 

Lp. Podmiot inicjujący pomoc

1. Uczeń 
2. Rodzice ucznia/prawni opiekunowie
3. Nauczyciel lub wychowawca grupy 

wychowawczej; specjalista, prowadzą ę
z uczniem 

4. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, w 
tym poradnia specjalistyczna

5. Asystent edukacji romskiej 
6. Inny nauczyciel (niewymieniony w punkcie 3)

 

rodzice uczniów poradnia pp, w 

tym poradnia 

specjalistyczna

5401

2404

Podmiot współpracy przy ppp

W szkołach ppp udzielana była najczęściej z inicjatywy poradni psychologiczno 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz innych podmiotów wykazanych poniżej 

Udzielanie ppp w szkole w zależności od podmiotu inicjującego. 

Podmiot inicjujący pomoc Ilość otrzymanych 
zgłoszeń 

917 
Rodzice ucznia/prawni opiekunowie 1794 
Nauczyciel lub wychowawca grupy 
wychowawczej; specjalista, prowadzący zajęcia 

2788 

pedagogiczna, w 
tym poradnia specjalistyczna 

3017 

5 
Inny nauczyciel (niewymieniony w punkcie 3) 92 

poradnia pp, w 

tym poradnia 

specjalistyczna

placówka 

doskonalenia 

nauczycieli

inne 

szkoły/placówki

organizacje 

pozarzadowe

2404

214
452

Podmiot współpracy przy ppp

Wartość liczbowa

W szkołach ppp udzielana była najczęściej z inicjatywy poradni psychologiczno -

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz innych podmiotów wykazanych poniżej  

 

Wskaźnik % 

10,6 
20,8 
32,4 

35 

0,06 
1,1 

organizacje 

pozarzadowe

321



 

 

 Ppp w szkole udzielana jest w różnych formach jednak najwięcej uczniów korzysta 

z zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia

i kariery zawodowej oraz porad i konsultacji. Ilość korzystających z różnych form przedsta

się następująco: 

Tabela 4. Formy udzielania ppp.

Lp. Formy pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej

1. Klasa terapeutyczna 
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
4. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno 

kompensacyjne, logopedyczne, 
socjoterapeutyczne oraz inne zaję
 o charakterze terapeutycznym

5. Zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej

6. Porady i konsultacje 
Łącznie 

 

 

917

1794

Podmiot inicjujący pomoc

w szkole udzielana jest w różnych formach jednak najwięcej uczniów korzysta 

z zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia

i kariery zawodowej oraz porad i konsultacji. Ilość korzystających z różnych form przedsta

Formy udzielania ppp. 

Formy pomocy  
pedagogicznej 

Ilość uczniów 
korzystająca  

z pomocy  
25 

ę ące uzdolnienia 2807 
wyrównawcze 5758 

cjalistyczne: korekcyjno – 
kompensacyjne, logopedyczne, 
socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 
o charakterze terapeutycznym 

1871 

ę ązane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

i kariery zawodowej 

9155 

6577 
26 193 

2788
3017

5

Podmiot inicjujący pomoc

Ilość otrzymanych zgłoszeń

 

w szkole udzielana jest w różnych formach jednak najwięcej uczniów korzysta  

z zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia 

i kariery zawodowej oraz porad i konsultacji. Ilość korzystających z różnych form przedstawia 

 
Wskaźnik % 

0,1 
10,7 
22 
7,1 

35 

25,1 
100% 

92



 

 

 W badanych szkołach organizowane są różne formy zajęć w ramach ppp. Ilość grup

 i ich liczebność przedstawia zestawienie tabelaryczne:

Tabela 5. Ilość grup i ich liczebność w poszczególnych formach zajęć.

Lp. Formy zajęć
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
prowadzone  przy wykorzystaniu aktywnych 
metod pracy 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
organizowane dla uczniów mają ś
nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
organizowane  dla uczniów z
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się 

4. Zajęcia logopedyczne organizowane dla 
uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz 
utrudniają naukę  

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zaję
charakterze terapeutycznym organizowane dla 
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami 
utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 

 

25

2807

Formy pomocy psychologiczno

W badanych szkołach organizowane są różne formy zajęć w ramach ppp. Ilość grup

stawia zestawienie tabelaryczne: 

Ilość grup i ich liczebność w poszczególnych formach zajęć. 

Formy zajęć Ilość utworzonych grup 
ę ące uzdolnienia organizowane 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
prowadzone  przy wykorzystaniu aktywnych 

637 

wyrównawcze 
organizowane dla uczniów mających trudności w 

ści w spełnianiu wymagań 
ących z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego 

1314 

kompensacyjne 
organizowane  dla uczniów z zaburzeniami i 
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

 

316 

ęcia logopedyczne organizowane dla 
uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

ęzykowej oraz 

97 

ęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o 
charakterze terapeutycznym organizowane dla 
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami 

ącymi funkcjonowanie społeczne.  

170 

2807

5758

1871

9155

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ilość uczniów korzystających z pomocy

 

W badanych szkołach organizowane są różne formy zajęć w ramach ppp. Ilość grup 

Liczebność grup 
811 

1259 

293 

78 

288 

6577

pedagogicznej



 

 

 Najczęściej stosowanymi formami pomocy są 

organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego

i zajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane dla uczniów szczególnie 

prowadzone  przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy

97% szkół prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

natomiast 3% nie realizuje tego obowiązku. Zajęcia te najczęściej realizowane są przez:

• pedagogów i psychologów 

• nauczycieli – wychowawców,

• doradców zawodowych, 

• pracowników Urzędów Pracy,

• Mobilne Centrum Informacji Zawodowej,

• pracowników OHP, 

• kierowników świetlic, 

• doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery,

• pracowników Poradni Psychologiczno 

637

811

Ilość grup utworzonych

Najczęściej stosowanymi formami pomocy są zajęcia dydaktyczno

organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego

ajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane dla uczniów szczególnie 

prowadzone  przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. 

97% szkół prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

natomiast 3% nie realizuje tego obowiązku. Zajęcia te najczęściej realizowane są przez:

 szkolnych, 

wychowawców, 

pracowników Urzędów Pracy, 

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej, 

doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery, 

pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. 

1314

316

97

1259

293

78

Forma zajęć

Ilość grup utworzonych Liczebność grupy

 

dydaktyczno-wyrównawcze 

organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu 

wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego  

ajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 

97% szkół prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, 

natomiast 3% nie realizuje tego obowiązku. Zajęcia te najczęściej realizowane są przez: 

170
288



 

 Częstotliwość spotkań z wyże

tygodniowo do 1 spotkania w semestrze.

 Dyrektorzy szkół powołują zespoły na podstawie:

• opinii poradni specjalistycznych 

• wniosków wychowawców/nauczycieli lu

• orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 

• orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania 

Zespoły badanych szkół realizują wszystkie zadania wynikające z paragrafu 

20 rozporządzenia MEN tj.: 

• ustalenia zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno 

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 

w tym szczególne uzdolnienia,

• określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uc

psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w 

orzeczeniu lub opinii, 

552

Uczniowie włączeni do systemu pomocy na 

Ilość uczniów włączonych do systemu pomocy

Częstotliwość spotkań z wyżej wymienionymi osobami waha się od 

tygodniowo do 1 spotkania w semestrze. 

Dyrektorzy szkół powołują zespoły na podstawie: 

opinii poradni specjalistycznych – 3649 (47,5%), 

wniosków wychowawców/nauczycieli lub specjalistów – 3291 (43%), 

orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 552 (7,2%), 

orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania – 178 (2,3%). 

Zespoły badanych szkół realizują wszystkie zadania wynikające z paragrafu 

ustalenia zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno 

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 

w tym szczególne uzdolnienia, 

określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uc

pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w 

178

3649
3291

Uczniowie włączeni do systemu pomocy na 

podstawie:

Ilość uczniów włączonych do systemu pomocy

j wymienionymi osobami waha się od 2 godz. 

 

Zespoły badanych szkół realizują wszystkie zadania wynikające z paragrafu  

ustalenia zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej z 

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 

określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w 

Uczniowie włączeni do systemu pomocy na 



 

• zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno 

realizacji.  

Dyrektorzy szkół na podstawie zaleceń zespołu, wydanych dla danego ucznia, 

ustalają: 

Tabela 6. Ustalenia dyrektorów szkół na podstawie zaleceń z

Lp. Zakres ustaleń dyrektora
1. Formy pomocy  

psychologiczno - pedagogicznej
2. Sposoby udzielania pomocy psychologiczno 

pedagogicznej 
3. Okres udzielania pomocy psychologiczno 

pedagogicznej 

4. Na wniosek wychowawcy/nauczyciela lub 
specjalisty 

5. Wymiar godzin, w jakim pomoc bę
udzielana 

6. Czy dyrektor każdorazowo informował rodziców 
o ww. ustaleniach 

 

123 123

0 0

Zakres ustaleń dyrektora

zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich 

Dyrektorzy szkół na podstawie zaleceń zespołu, wydanych dla danego ucznia, 

Ustalenia dyrektorów szkół na podstawie zaleceń zespołów. 

ń dyrektora Tak % Nie 

pedagogicznej 
123 100 - 

Sposoby udzielania pomocy psychologiczno - 123 100 - 

Okres udzielania pomocy psychologiczno – 123 100 - 

Na wniosek wychowawcy/nauczyciela lub 120 97,6 3 

Wymiar godzin, w jakim pomoc będzie 122 99,2 1 

żdorazowo informował rodziców 119 96,7 4 

123 120 122

0 3 1

Zakres ustaleń dyrektora

Tak Nie

zawodowego i sposobu ich 

Dyrektorzy szkół na podstawie zaleceń zespołu, wydanych dla danego ucznia, 

% Uwagi 
- - 

- - 

- Średni okres 
udzielania 
ppp:  
1 rok szkolny 

2,4 - 

0,8 Średni 
ustalony 
wymiar 
godzin ppp 
wynosi: 
1,5 godz. 
tygodniowo 

3,3 - 

 

119

4



 

Zespoły opracowują PDW dla ucznia/uczniów z uwzględnieniem poniższych pozycji 

w następującej skali: 

Tabela 7. Elementy planu działań wspierających.

Lp. Elementy planu działań wspierają
1. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym 

uczeń wymaga pomocy psychologiczno
pedagogicznej 

2. Działania realizowane z uczniem w ramach 
poszczególnych form i sposobów udzielania 
uczniowi pomocy psychologiczno
pedagogicznej 

3. Metody pracy z uczniem 
4. Zakres dostosowania wymagań

wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwoś
psychofizycznych ucznia, o którym mowa w 
przepisach w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych 

5. Działania wspierające rodziców ucznia
6. W zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno
pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, organizacjami pozarzą
oraz innymi instytucjami działają
rodziny, dzieci i młodzieży 

 

123 122

0

Elementy planu działań wspierających

Zespoły opracowują PDW dla ucznia/uczniów z uwzględnieniem poniższych pozycji 

Elementy planu działań wspierających. 

ń wspierających. Tak % 
ą ęcia w zakresie, w którym 

ń wymaga pomocy psychologiczno-
123 100 

Działania realizowane z uczniem w ramach 
poszczególnych form i sposobów udzielania 

psychologiczno-

122 99,2 

122 99,2 
Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych 

ących z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

żliwości 
ucznia, o którym mowa w 

przepisach w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

121 98,4 

ące rodziców ucznia 120 97,6 
ż ści od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

119 96,7 

122 122 121 120

1 1 2 3

Elementy planu działań wspierających

Tak nie

Zespoły opracowują PDW dla ucznia/uczniów z uwzględnieniem poniższych pozycji  

Nie % 
- - 

1 0,8 

1 0,8 
2 1,6 

3 2,4 
4 3,3 

 

119

4

Elementy planu działań wspierających



 

    W szkołach dokonywana jest ocena efektywności ppp w dwóch aspektach i przy 

zastosowaniu następujących metod i narzędzi: 

• efektywność ppp po zakończeniu jej udzielania: 

- ankieta ewaluacyjna, 

- analiza zachowania, wyników nauczania, frekwencji, wyników egzaminów zewnętrznych 

i próbnych, 

- wywiady, rozmowy, opinie nauczycieli i rodziców (ankiety), 

- spotkania zespołów, analiza sprawozdań; 

• pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielona w roku szkolnym 2011/2012 – przed 

opracowaniem arkusza organizacji szkoły, na kolejny rok szkolny: 

- ankieta ewaluacyjna, 

- konsultacje, rozmowy, wywiady z wszystkimi podmiotami związanymi z ppp, 

- analiza wyników nauczania, 

- analiza liczby uczniów objętych ppp, 

- na podstawie informacji zawartych w dokumentacji szkolnej typu KIPU, PDW, opinie, 

orzeczenia z poradni, 

- obserwacja na spotkaniach zespołów. 

 Członkowie poszczególnych zespołów w roku szkolnym 2011/2012 spotykali się 

średnio 2 razy w semestrze. 

 W zdecydowanej większości przypadków (98,4%) rodzice byli informowani  

o spotkaniach zespołu powołanego dla ich dziecka. W takim samym procencie szkoła 

umożliwiła rodzicom uczestniczenie w spotkaniach zespołu, gdzie mogli wyrażać swoją 

opinię i przekazywać informacje  dziecku – 99,2%. 

 Według większości (93,5%) szkoła umożliwia innym osobom uczestniczenie  

w spotkaniach zespołu. Najczęściej byli to: 

• pedagodzy i psycholodzy szkolni, 

• pedagodzy i psycholodzy oraz inni pracownicy poradni psychologiczno– 

pedagogicznych, 

• logopedzi, 

• doradcy zawodowi, 

• psychoterapeuci ds. uzależnień, 



 

• oligofrenopedagodzy, 

• terapeuci, 

• socjoterapeuci, 

• przedstawiciele Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych. 

Niemal w 100% każdy uczeń objęty pomocą pp ma założoną kartę indywidualnych 

potrzeb. Karty te zostały wypełnione z zachowaniem procedury zapisanej w paragrafie 27 

rozporządzenia. 

96,7% odpowiedzi na „tak” potwierdza, że w szkole korzysta się ze wsparcia 

merytorycznego dla nauczycieli, udzielających ppp, zarówno w poradniach psychologiczno – 

pedagogicznych, gdzie najczęstszą formą pomocy były szkolenia, porady i konsultacje 

związane z tematyką ppp, a w szczególności realizacja tejże pomocy, tworzenie  

i prowadzenie dokumentacji, wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych; jak  

i placówkach doskonalenia nauczycieli, w których odbywały się szkolenia i porady dotyczące 

następujących zagadnień: wychowanie i nauczanie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi, dialog z rodzicami, pomoc pp w świetle nowego rozporządzenia, narzędzia 

diagnozy pp, indywidualizacja procesu dydaktycznego, zasady dokonywania pomocy pp. 

 

3. ANALIZA CZĘŚCI DRUGIEJ 

Według 74,8% ankietowanych nowa formuła udzielania ppp sprawdza się w praktyce 

pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 10,6% jest odmiennego zdania, 

a 14,6% nie ma na ten temat zdania. 

Mocne strony nowej ppp to: 

• większy zakres uczniów uprawnionych do korzystania, 

• rozpoznanie i pomoc dotyczy uczniów z trudnościami i uzdolnieniami, 

• większe zaangażowanie wszystkich nauczycieli uczących, 

• zaangażowanie rodziców, 

• indywidualizacja zajęć z uczniem, 

• rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznanie jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, 

• uczeń staje się rzeczywistym, konkretnie opisanym podmiotem działań szkoły, 

• szkoła ma lepsza znajomość środowiska uczniowskiego, 



 

• uporządkowanie systemu udzielania pomocy uczniom, 

• interdyscyplinarny charakter udzielania pomocy, 

• wczesne rozpoznanie problemu, 

• powstanie spójnego modelu kształcenia, 

• dostrzeganie na wszystkich etapach edukacyjnych problemów ucznia, 

• elastyczność w doborze właściwej ścieżki edukacyjnej oraz możliwość zmiany formy 

kształcenia w zależności od aktualnych potrzeb, 

• dokładne rozpoznanie mocnych i słabych stron, 

• nadanie statusu prawnego, 

• objęcie pomocą także rodziców. 

Słabe strony nowej ppp to: 

• biurokratyczny system,  

• zbyt mała ilość specjalistów zatrudnionych w szkole ze względu na brak środków 

finansowych, 

• trudności organizacyjne dotyczące spotkań zespołów, 

• nieregularne uczęszczanie uczniów na zajęciach, 

• późne godziny zajęć dodatkowych, 

• brak wystandaryzowanych narzędzi do diagnozy, 

• czasochłonność. 

Ppp udzielana w szkole przyniosła zamierzone efekty według 60,2% badanych, którzy 

wskazywali na: 

• poprawę wyników nauczania, zachowania oraz frekwencji, 

• większe zaangażowanie uczniów i rodziców, 

• lepsze funkcjonowanie w grupie, 

• osiąganie sukcesów przez uczniów, 

• polepszenie samooceny i zwiększenie asertywności. 

Odmienne zdania wyraża 2,4% ankietowanych, a jako przyczyny braku efektów wskazuje: 

• małą współpracę rodziców, 

• niską motywację uczniów do nauki i pokonywania trudności, 

• niechęć uczniów do udziału w zaproponowanych formach ppp bądź nieregularne 

uczestnictwo w nich, 



 

• zbyt duża liczba zajęć w połączeniu z zajęciami szkolnymi i popołudniowymi. 

37,4% respondentów nie potrafi jednoznacznie ocenić efektów pomocy pp. 

 Dyrektorzy szkół (77,2%) twierdzi, że działania szkoły przewidziane w rozporządzeniu 

o pomocy uwzględniają wszystkie potrzeby dziecka, które takiej pomocy wymaga, natomiast 

22,8% jest przeciwnego zdania, wskazując na to, co szkoła powinna uwzględnić w swojej 

ofercie, aby udzielana pomoc była bardziej skuteczna, m.in. jest to: 

• uściślenie współpracy z rodzicami, 

• organizowanie zajęć ppp w godzinach popołudniowych, 

• zwiększenie środków finansowych na działania w tym zakresie, 

• większą ilość specjalistów, 

• przeznaczenie większej ilości godzin dla uczniów, 

• ciężka sytuacja materialna ucznia. 

Według 94,3% osób udzielających odpowiedzi pozyskane informacje o dziecku od 

innym podmiotów zewnętrznych były przydatne w pracy zespołu dla skuteczności udzielanej 

mu pomocy; 0,8% wskazało odpowiedź „nie”, a 4,9% nie ma zdania w tej kwestii. 

W punkcie zawierającym uwagi i spostrzeżenia można znaleźć kilka powtarzających 

się kwestii: 

• przy dużej ilości uczniów objętych ppp i ograniczeniem liczebności uczniów w grupie 

do 8 istnieje problem zapewnienia zajęć z nauczycielem uczącym w danej klasie, 

• ważnym elementem stało się planowanie uczestnictwa dzieci w zajęciach – 

nauczyciele dostrzegli skalę i różnorodność deficytów występujących w szkole. 

Podstawą udziału w zajęciach stały się bardzo konkretne potrzeby rozwojowe, 

edukacyjne, społeczne. Każda godzina jest efektywniej wykorzystana i dostosowana 

do autentycznych potrzeb uczniów, 

• wszystkie badania i cała dokumentacja ucznia ze specyficznymi trudnościami 

powinna być opracowana i prowadzona przez specjalistów – psychologów  

i pedagogów wspieranych przez nauczycieli, 

• działania szkoły, nawet te najlepsze i najbardziej różnorodne, nie gwarantują 

powodzenia ppp, ponieważ w dużej mierze opiera się ona na zorganizowanej 

współpracy z rodzicami ucznia, która nie zawsze przebiega perfekcyjnie, 



 

• pomoc byłaby skuteczniejsza, gdyby uczniowie mieli mniej zajęć obowiązkowych. 

Niektórzy mają ograniczone możliwości uczestnictwa w zajęciach ze względu na 

dojazd. Wskazane byłoby zatrudnić specjalistę terapii pedagogicznej oraz 

socjoterapeutkę, by prowadził terapię z uczniami, 

• w pracy z uczeniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy zachować 

rozsądek w organizacji ppp, żeby ucznia nie obciążyć zbyt dużą ilością zajęć. Warto 

również zwrócić uwagę na rolę rodziców, którzy powoli zmieniają swoje nastawienie 

do idei ppp, a uczestnicząc w spotkaniach zespołu, wykazują większe 

zainteresowanie sprawami dziecka oraz dostrzegają swoja istotną rolę, choć często 

swoją oferowaną pomoc traktują, jak wyręczenie ich z obowiązku pracy z dzieckiem, 

• praca nauczycieli przed wprowadzeniem nowego rozporządzenia o ppp była równie 

efektywna i przynosiła korzyści uczniom. Czas spędzony przez nauczycieli na 

wypełnianiu dodatkowej dokumentacji mógłby być wykorzystany na bezpośrednią 

pracę z uczniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ANALIZA CZĘŚCI PIERWSZEJ 

Wśród 7 szkół specjalnych dane ogólne przedstawiają się następująco:

Liczba oddziałów: 43 

Liczba uczniów w szkole: 343 

Liczba objętych pomocą psychologiczno 

Liczba zespołów: 88 

Jak pokazują dane zawarte w tabeli, rodzaj pomocy psychologiczno 

udzielanej w szkole w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów wynika z różnych typów dysfunkcji, jednak dominujące są tu 

dysfunkcje dotyczące niepełnosprawności i

tabela. 

Tabela 8. Ilość uczniów, którym udzielana jest ppp w zależności od typu dysfunkcji.

 

Lp. Typ dysfunkcji
1. Z niepełnosprawności 
2. Z niedostosowania społecznego
3. Z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
4. Ze szczególnych uzdolnień 
5. Ze specyficznych trudności w uczeniu się
6. Z zaburzeń komunikacji językowych
7. Z choroby przewlekłej 
8. Z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych

9. Z niepowodzeń edukacyjnych
Łącznie – uczniowie, którym udzielono pomoc

 

332

38

ANALIZA CZĘŚCI PIERWSZEJ – SZKOŁY SPECJALNE. 

Wśród 7 szkół specjalnych dane ogólne przedstawiają się następująco:

 

Liczba objętych pomocą psychologiczno – pedagogiczną: 343 

Jak pokazują dane zawarte w tabeli, rodzaj pomocy psychologiczno 

udzielanej w szkole w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów wynika z różnych typów dysfunkcji, jednak dominujące są tu 

otyczące niepełnosprawności i niepowodzeń szkolnych, co obrazuje poniższa 

. Ilość uczniów, którym udzielana jest ppp w zależności od typu dysfunkcji.

Typ dysfunkcji Ilość uczniów 
332 

niedostosowania społecznego 38 
żenia niedostosowaniem społecznym - 

 - 
ści w uczeniu się 1 

ń ęzykowych - 
- 

kryzysowych lub traumatycznych 8 

ń edukacyjnych 162 
uczniowie, którym udzielono pomoc 541 

0 0 1 0 0 8

Typ dysfunkcji

Ilość uczniów

Wśród 7 szkół specjalnych dane ogólne przedstawiają się następująco: 

Jak pokazują dane zawarte w tabeli, rodzaj pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

udzielanej w szkole w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych uczniów wynika z różnych typów dysfunkcji, jednak dominujące są tu 

niepowodzeń szkolnych, co obrazuje poniższa 

. Ilość uczniów, którym udzielana jest ppp w zależności od typu dysfunkcji. 

Wskaźnik % 
61,3 

7 
- 
- 

0,2 
- 
- 

1,5 

30 
100% 

 

8

162



 

Pomoc psychologiczno 

z różnymi podmiotami, z czego na pierwszym

poradnie psychologiczno – 

pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz oświaty, jak pokazuje tabela 9

Tabela 9. Organizacja i udzielanie ppp w zależnoś

 

Lp. Podmiot współpracy przy pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej

1. Rodzice uczniów 
2. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, w tym 

specjalistyczna 
3. Placówki doskonalenia nauczycieli
4. Inne szkoły lub placówki: (jakie?):

- szkoły podstawowe z oddziałami 
integracyjnymi, 
- Centrum Terapii i Psychoedukacji
 w Opolu 

5. Organizacje pozarządowe oraz inne instytucje 
działające na rzecz oświaty 

 

 

 

rodzice uczniów poradnia pp, w 

tym poradnia 

specjalistyczna

183

65

Podmiot współpracy przy ppp

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana i udzielana była we współpracy 

z różnymi podmiotami, z czego na pierwszym miejscu można wymienić rodziców, następnie 

 pedagogiczne, w tym specjalistyczne, a dalej

pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz oświaty, jak pokazuje tabela 9

. Organizacja i udzielanie ppp w zależności od podmiotu współpracującego.

Podmiot współpracy przy pomocy  
pedagogicznej 

Ilość uczniów 

183 
pedagogiczna, w tym 65 

nauczycieli 5 
Inne szkoły lub placówki: (jakie?): 

szkoły podstawowe z oddziałami 

Centrum Terapii i Psychoedukacji 

31 

ądowe oraz inne instytucje 
 

58 

poradnia pp, w 

tym poradnia 

specjalistyczna

placówka 

doskonalenia 

nauczycieli

inne 

szkoły/placówki

organizacje 

pozarzadowe

65

5

31

Podmiot współpracy przy ppp

Wartość liczbowa

pedagogiczna organizowana i udzielana była we współpracy  

miejscu można wymienić rodziców, następnie 

pedagogiczne, w tym specjalistyczne, a dalej organizacje 

pozarządowe oraz instytucje działające na rzecz oświaty, jak pokazuje tabela 9. 

ci od podmiotu współpracującego. 

Wskaźnik % 

53,5 
19 

1,5 
9 

17 

 

organizacje 

pozarzadowe

58



 

W szkołach ppp udzielana była najczęściej z inicjatywy poradni psychologiczno 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz innych podmiotów wykazanych poniżej 

w tabeli. 

Tabela 10. Udzielanie ppp w szkole w zależności od podmiotu inicjującego.

 

Lp. Podmiot inicjujący pomoc

1. Uczeń 
2. Rodzice ucznia/prawni opiekunowie
3. Nauczyciel lub wychowawca grupy 

wychowawczej; specjalista, prowadzą ę
z uczniem 

4. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna, 
w tym poradnia specjalistyczna

5. Asystent edukacji romskiej 
6. Inny nauczyciel (niewymieniony w punkcie 3)

 

 

 

 

 

 

90
97

Podmiot inicjujący pomoc

ppp udzielana była najczęściej z inicjatywy poradni psychologiczno 

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz innych podmiotów wykazanych poniżej 

. Udzielanie ppp w szkole w zależności od podmiotu inicjującego.

inicjujący pomoc Ilość otrzymanych 
zgłoszeń 

90 
Rodzice ucznia/prawni opiekunowie 97 
Nauczyciel lub wychowawca grupy 
wychowawczej; specjalista, prowadzący zajęcia 

77 

pedagogiczna,  
w tym poradnia specjalistyczna 

148 

- 
Inny nauczyciel (niewymieniony w punkcie 3) 4 

77

148

0

Podmiot inicjujący pomoc

Ilość otrzymanych zgłoszeń

ppp udzielana była najczęściej z inicjatywy poradni psychologiczno -

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz innych podmiotów wykazanych poniżej  

. Udzielanie ppp w szkole w zależności od podmiotu inicjującego. 

Wskaźnik % 

21,6 
23,3 
18,5 

35,6 

- 
1 

 

4



 

 

Ppp w szkole udzielana jest w różnych formach jednak najwięcej ucznió

z zajęć specjalistycznych oraz 

przedstawia się następująco: 

Tabela 11. Formy udzielania ppp.

Lp. Formy pomocy 
psychologiczno - pedagogicznej

1. Klasa terapeutyczna 
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
4. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno 

kompensacyjne, logopedyczne, 
socjoterapeutyczne oraz inne zaję
 o charakterze terapeutycznym

5. Zajęcia związane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej

6. Porady i konsultacje 
Łącznie 

 

 

  

 

0

94

Formy pomocy psychologiczno

Ppp w szkole udzielana jest w różnych formach jednak najwięcej ucznió

z zajęć specjalistycznych oraz porad i konsultacji. Ilość korzystających z różnych form 

 

. Formy udzielania ppp. 

Formy pomocy  
pedagogicznej 

Ilość uczniów 
korzystająca  

z pomocy  
- 

ę ące uzdolnienia 94 
wyrównawcze 156 

ęcia specjalistyczne: korekcyjno – 
kompensacyjne, logopedyczne, 
socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 
o charakterze terapeutycznym 

351 

ę ązane z wyborem kierunku 
kształcenia i zawodu oraz planowaniem 
kształcenia i kariery zawodowej 

147 

234 
982 

94

156

351

147

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ilość uczniów korzystających z pomocy

Ppp w szkole udzielana jest w różnych formach jednak najwięcej uczniów korzysta  

porad i konsultacji. Ilość korzystających z różnych form 

 
Wskaźnik % 

- 
9,6 
15,9 
35,7 

15 

23,8 
100% 

 

234

pedagogicznej



 

 W badanych szkołach organizowane są różne formy zajęć w ramach ppp. Ilość grup

 i ich liczebność przedstawia zestawienie tabelaryczne:

Tabela 12. Ilość grup i ich liczebność w poszczególnych formach zajęć.

Lp. Formy zajęć
1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizowane 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
prowadzone  przy wykorzystaniu aktywnych 
metod pracy 

2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 
organizowane dla uczniów mają ś
nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań
edukacyjnych wynikających z podstawy 
programowej kształcenia ogólnego

3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 
organizowane  dla uczniów z
 i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się 

4. Zajęcia logopedyczne organizowane dla 
uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zaburzenia komunikacji językowej oraz 
utrudniają naukę  

5. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zaję
charakterze terapeutycznym organizowane dla 
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami 
utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. 
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17

Ilość grup utworzonych

W badanych szkołach organizowane są różne formy zajęć w ramach ppp. Ilość grup

i ich liczebność przedstawia zestawienie tabelaryczne: 

. Ilość grup i ich liczebność w poszczególnych formach zajęć. 

Formy zajęć Ilość utworzonych grup 
ę ące uzdolnienia organizowane 

dla uczniów szczególnie uzdolnionych, 
prowadzone  przy wykorzystaniu aktywnych 

23 

wyrównawcze 
organizowane dla uczniów mających trudności w 

w spełnianiu wymagań 
ących z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego 

61 

kompensacyjne 
organizowane  dla uczniów z zaburzeniami 
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

 

80 

ęcia logopedyczne organizowane dla 
uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują 

ęzykowej oraz 

64 

ęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o 
charakterze terapeutycznym organizowane dla 
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami 

ącymi funkcjonowanie społeczne.  
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80
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Formy zajęć

Ilość grup utworzonych Liczebność grupy

W badanych szkołach organizowane są różne formy zajęć w ramach ppp. Ilość grup 

Liczebność grup 
17 

31 

17 

18 
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Najczęściej stosowanymi formami pomocy są 

organizowane dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się i z

mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej 

100% szkół prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 

Zajęcia te najczęściej realizowane są przez:

• pedagogów i psychologów szkolnych,

• nauczycieli – wychowawców,

• doradców zawodowych, 

• doradców zawodowych Młodzieżowego Centrum Kariery.

 Częstotliwość spotkań z wyżej wymienionymi osobami waha się od 2 godz. 

tygodniowo do 1 spotkania w semestrze.

 Dyrektorzy szkół powołują zespoły na podstawie:

• orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 

• opinii poradni specjalistycznych 

• orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania 

• wniosków wychowawców/nauczyciel

312

Uczniowie włączeni do systemu pomocy na 

Ilość uczniów włączonych do systemu pomocy

Najczęściej stosowanymi formami pomocy są zajęcia korekcyjno 

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

i zajęcia logopedyczne organizowane dla uczniów z zaburzeniami 

mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.

% szkół prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i 

Zajęcia te najczęściej realizowane są przez: 

pedagogów i psychologów szkolnych, 

wychowawców, 

Młodzieżowego Centrum Kariery. 

Częstotliwość spotkań z wyżej wymienionymi osobami waha się od 2 godz. 

tygodniowo do 1 spotkania w semestrze. 

Dyrektorzy szkół powołują zespoły na podstawie: 

orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego – 312 (89,1%), 

poradni specjalistycznych – 25 (7,2%), 

bie indywidualnego nauczania – 8 (2,3%), 

wniosków wychowawców/nauczycieli lub specjalistów – 5 (1,4%). 

8 25 5

Uczniowie włączeni do systemu pomocy na 

podstawie:

Ilość uczniów włączonych do systemu pomocy

korekcyjno – kompensacyjne 

dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi 

logopedyczne organizowane dla uczniów z zaburzeniami 

oraz utrudniają naukę. 

% szkół prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

Częstotliwość spotkań z wyżej wymienionymi osobami waha się od 2 godz. 

 

Uczniowie włączeni do systemu pomocy na 



 

Zespoły badanych szkół realizują wszystkie zadania wynikające z paragrafu  

20 rozporządzenia MEN tj.: 

• ustalenia zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 

• określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia 

posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych  

w orzeczeniu lub opinii, 

• zaplanowanie działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego i sposobu ich 

realizacji.  

Dyrektorzy szkół na podstawie zaleceń zespołu, wydanych dla danego ucznia, 

ustalają: 

Tabela 13. Ustalenia dyrektorów szkół na podstawie zaleceń zespołów. 

Lp. Zakres ustaleń dyrektora Tak % Nie % Uwagi 
1. Formy pomocy  

psychologiczno - pedagogicznej 
7 100 - - - 

2. Sposoby udzielania pomocy psychologiczno - 
pedagogicznej 

7 100 - - - 

3. Okres udzielania pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej 

7 100 - - Średni okres 
udzielania 
ppp:  
1 rok szkolny 

4. Na wniosek wychowawcy/nauczyciela lub 
specjalisty 

6 85,7 1 14,3 - 

5. Wymiar godzin, w jakim pomoc będzie 
udzielana 

7 100 - - Średni 
ustalony 
wymiar 
godzin ppp 
wynosi: 
9 godz. 
tygodniowo 

6. Czy dyrektor każdorazowo informował rodziców 
o ww. ustaleniach 

7 100 - - - 

 



 

 

Zespoły opracowują PDW dla ucznia/uczniów z uwzględnieniem poniższych pozycji 

w następującej skali: 

Tabela 14. Elementy planu działań wspierających.

Lp. Elementy planu działań wspierają
1. Cele do osiągnięcia w zakresie, w którym 

uczeń wymaga pomocy psychologiczno
pedagogicznej 

2. Działania realizowane z uczniem w 
poszczególnych form i sposobów udzielania 
uczniowi pomocy psychologiczno
pedagogicznej 

3. Metody pracy z uczniem 

4. Zakres dostosowania wymagań
wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwoś
psychofizycznych ucznia, o którym mowa w 
przepisach w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 
sprawdzianów i egzaminów w szkołach 
publicznych 

5. Działania wspierające rodziców ucznia

6. W zależności od potrzeb, zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno
pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, organizacjami pozarzą
oraz innymi instytucjami działają
rodziny, dzieci i młodzieży 

 

7 7

0 0

Zakres ustaleń dyrektora

Zespoły opracowują PDW dla ucznia/uczniów z uwzględnieniem poniższych pozycji 

Elementy planu działań wspierających. 

ń wspierających. Tak 
ą ęcia w zakresie, w którym 

ń wymaga pomocy psychologiczno-
3 

Działania realizowane z uczniem w ramach 
poszczególnych form i sposobów udzielania 
uczniowi pomocy psychologiczno-

3 

3 

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych 
nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
żliwości 

psychofizycznych ucznia, o którym mowa w 
przepisach w sprawie warunków i sposobu 
oceniania, klasyfikowania i promowania 
uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania 

gzaminów w szkołach 

3 

ące rodziców ucznia 3 

ż ści od potrzeb, zakres 
współdziałania z poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, w tym poradniami 
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 
nauczycieli, organizacjami pozarządowymi 
oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

3 

7
6

7 7

0 0
1

0

Zakres ustaleń dyrektora

Tak Nie

 

Zespoły opracowują PDW dla ucznia/uczniów z uwzględnieniem poniższych pozycji  

Uwagi 
Nie dotyczy  

w 4 przypadkach 

Nie dotyczy  
w 4 przypadkach 

Nie dotyczy  
w 4 przypadkach 

Nie dotyczy  
w 4 przypadkach 

Nie dotyczy  
w 4 przypadkach 

Nie dotyczy  
w 4 przypadkach 

7

0



 

W szkołach dokonywana jest ocena efektywności ppp w dwóch aspektach i przy 

zastosowaniu następujących metod i narzędzi: 

• efektywność ppp po zakończeniu jej udzielania: 

- arkusz obserwacyjny ucznia, 

- analiza zachowania, wyników nauczania, frekwencji, wyników egzaminów zewnętrznych 

i próbnych, 

- karty wychowawców, 

- spotkania zespołów, analiza sprawozdań; 

• pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielona w roku szkolnym 2011/2012 – przed 

opracowaniem arkusza organizacji szkoły, na kolejny rok szkolny: 

- na podstawie dokumentacji, 

- konsultacje, rozmowy, wywiady z wszystkimi podmiotami związanymi z ppp, 

- obserwacja na spotkaniach zespołów. 

 Członkowie poszczególnych zespołów w roku szkolnym 2011/2012 spotykali się 

średnio 3 razy w semestrze. 

 We wszystkich przypadków (100%) rodzice byli informowani o spotkaniach zespołu 

powołanego dla ich dziecka. W takim samym procencie szkoła umożliwiła rodzicom 

uczestniczenie w spotkaniach zespołu, gdzie mogli wyrażać swoją opinię i przekazywać 

informacje  dziecku. 

 Według większości (71,4%) szkoła umożliwia innym osobom uczestniczenie  

w spotkaniach zespołu. Najczęściej byli to: 

• inspektor ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, 

• pedagodzy i psycholodzy,  

• logopedzi, 

• kurator sądowy, 

• logopeda i neurologodeda, 

• rehabilitant, 

• specjalista treningu słuchowego, 

• specjalista integracji sensorycznej. 

W trzech badanych szkołach każdy uczeń objęty pomocą pp ma założoną kartę 

indywidualnych potrzeb (karty te zostały wypełnione z zachowaniem procedury zapisanej  



 

w paragrafie 27 rozporządzenia), w jednej szkole nie ma, a w trzech przypadkach udzielono 

odpowiedzi „nie dotyczy”.  

85,7% odpowiedzi na „tak” potwierdza, że w szkole korzysta się ze wsparcia 

merytorycznego dla nauczycieli, udzielających ppp, zarówno w poradniach psychologiczno – 

pedagogicznych, gdzie najczęstszą formą pomocy były szkolenia, porady i konsultacje 

związane z tematyką ppp, a w szczególności diagnoza w kierunku wydania orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego, diagnoza komplementarna, zajęcia integracji 

sensorycznej; jak i placówkach doskonalenia nauczycieli, w których odbywały się szkolenia  

i porady dotyczące następujących zagadnień: Makaton – program rozwoju komunikacji, 

Educo – metoda Weroniki Sherbone. 

 

5. ANALIZA CZĘŚCI DRUGIEJ – SZKOŁY SPECJALNE 

Według 85,7% ankietowanych nowa formuła udzielania ppp sprawdza się w praktyce 

pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 14,3% jest odmiennego zdania. 

Mocne strony nowej ppp to: 

• pomoc dla uczniów określana jest przez specjalistów i jest wszechstronna, 

• indywidualizacja zajęć z uczniem, 

• dokument zawiera wszystkie informacje o uczniu, 

• rodzice otrzymują większe wsparcie ze strony szkoły, 

• nauka planowania kariery szkolnej ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

w kontekście szerszym niż rok szkolny i konsekwentne rozliczanie nauczycieli z udzielanej 

pomocy przez dyrektora oraz rodziców. 

Słabe strony nowej ppp to: 

• konieczność bieżącego wprowadzania zmian, 

• tworzenie dodatkowej dokumentacji IPET (powielanie już posiadanej), 

• rozbieżność między potrzebą przydzielania ppp, a jej praktyczna możliwością realizacji, 

• biurokratyczny system,  

• nadmierne obciążenie nauczycieli prowadzących zajęcia specjalistyczne. 

Ppp udzielana w szkole przyniosła zamierzone efekty według 85,7% badanych, którzy 

wskazywali na: 

• wszechstronny rozwój ucznia, 



 

• aktywniejszy udział uczniów i rodziców w życiu szkoły, 

• poprawa funkcjonowania uczniów w poszczególnych sferach rozwoju, 

• zwiększenie wiedzy i zaangażowania rodziców w usprawnienie rozwoju ich dzieci, 

• intensyfikacja  indywidualizacji oddziaływań edukacyjno – wychowawczych  

i terapeutycznych. 

  14,3% ankietowanych stwierdziło, że trudno ocenić efekty ppp.  

 Dyrektorzy szkół (100%) twierdzi, że działania szkoły przewidziane w rozporządzeniu 

o pomocy uwzględniają wszystkie potrzeby dziecka, które takiej pomocy wymaga. 

Według 100% osób udzielających odpowiedzi pozyskane informacje o dziecku od 

innym podmiotów zewnętrznych były przydatne w pracy zespołu dla skuteczności udzielanej 

mu pomocy. 

W punkcie zawierającym uwagi i spostrzeżenia można znaleźć kilka powtarzających 

się kwestii: 

• nowa formuła ppp nie wnosi istotnych zmian w udzielaniu jej w szkole specjalnej – 

wszystkie założenia i wymogi były realizowane przed wprowadzeniem nowego 

rozporządzenia, 

• nowa formuła ciągle do przemyślenia form pracy z uczniem z upośledzeniem 

umysłowym, 

• nowe rozporządzenie konkretnie wskazało obowiązek zajęcia się uczniem  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkołach ogólnodostępnych, co powinno 

stworzyć możliwości rzeczywistego porównania zakresu udzielanej ppp dziecku  

w poszczególnych typach szkół, 

• zmiany powinny doprowadzić do możliwości podsumowania na szerszym forum,  

w jakim typie szkół pomoc jest najlepiej udzielana i wskazać, kto się w jej organizacji 

najbardziej angażuje, 

• brak dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia niekiedy utrudnia 

przydzielenie właściwej pomocy. 

 

 

 

 


