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PODSTAWA PRAWNA 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lipca  2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1643). 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym(Dz. U. z 2017 r., poz.1578). 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 

4. Art. 127 ust. 19 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2017 r.  poz. 59 i 949). 
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ROZDZIAŁ  I: ZASADY ORGANIZACJI POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

§1 

1. Szkoła udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom oraz 

nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych w 

rozporządzeniu. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega  na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

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 oraz środowisku społecznym. 

2.1. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

wynika w szczególności:  

i. z niepełnosprawności; 

ii. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

iii. z zaburzeń zachowania lub emocji; 

iv. ze szczególnych uzdolnień; 

v. ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

vi. z choroby przewlekłej; 

vii. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

viii. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i 

jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami 

środowiskowymi; 
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ix. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, w tym 

z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w: 

 rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych; 

 rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 

pomocy udzielanej uczniomw szkole (w odniesieniu do Szkolnego Programu 

Wychowawczego i Profilaktyki) 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i 

nieodpłatne, wliczone w czesne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną  organizuje i nadzoruje dyrektor szkoły.  

6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, 

wychowawcy klas równoległych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholog i pedagog 

szkolny, a także pozostali członkowie Zespołu Psychologiczno-Pedagogicznego (np. 

nauczyciele wspierający). 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana i udzielana we 

współpracy z: 

 rodzicami uczniów; 

 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi; 

 placówkami doskonalenia nauczycieli; 

 innymi szkołami i placówkami; 

 organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

8. Dyrektor szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 7 warunki współpracy.  

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 

 ucznia; 

 rodziców ucznia; 

 dyrektora szkoły; 



 
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 STO 

im. Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy 

 

 

 

 

 

 nauczyciela, wychowawcy oddziału lub specjalisty, prowadzących zajęcia z 

uczniem; 

 pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

 poradni;  

10. Osoby wskazane w §1 ust. 9 pkt. 2, §1 ust. 9 pkt. 4-6 zgłaszają problem lub potrzebę w 

pierwszej kolejności do wychowawcy klas równoległych (zobacz Rozdział II &4), 

który dysponuje uprawnieniami specjalisty/ ma status specjalisty, wobec czego 

wykonuje niezbędne kroki zabezpieczające potrzeby ucznia. W dalszej kolejności, po 

wstępnej ewaluacji swoich działań, wychowawca konsultuje się z psychologiem i 

pedagogiem szkolnym oraz informuje dyrektora szkoły w sprawie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

§2 Formy udzielanej pomocy 

1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w trakcie 

bieżącej pracy wychowawczej, w trakcie niebezpiecznego zdarzenia lub sytuacji 

kryzysowej, oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, psychologa 

szkolnego i pedagoga szkolnego, a także w formie: 

a. zajęć rozwijających uzdolnienia; kółka przedmiotowe, przygotowanie do 

konkursów 

i. zajęć rozwijających umiejętność uczenia się; warsztaty „Jak się 

uczyć” 

b. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

c. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

d. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz 

planowaniem kształcenia i kariery zawodowej  

e. warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych 

f. porad i konsultacji. 

g. tutoringu naukowego 

h. zajęć specjalistycznych wynikających ze wskazań Orzeczenia o 

Niepełnosprawności (IPET) 
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2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana również rodzicom 

uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

§3 Działania nauczycieli, wychowawców oddziałów i specjalistów 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia (koła przedmiotowe, konsultacje, tutoring), zajęcia 

rozwijające umiejętność uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 

specjalistyczne (warsztaty psycho-edukacyjne, konsultacje), prowadzą nauczyciele, 

wychowawcy klas równoległych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do 

rodzaju zajęć. 

2. Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących 

metod pracy. 

3. Do zadań nauczycieli, wychowawców klas równoległych  i specjalistów w szkole 

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; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz 

potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się  i 

poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią psychologiczną w procesie  diagnostycznym i 

postdiagnostycznym: cykliczne badania przesiewowe „grupy ryzyka 

dysleksji”,  w celu poprawy funkcjonowania szkolnego ucznia. 

4. Nauczyciele, wychowawcy klas równoległych oraz  specjaliści w szkole 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; 
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b) poprawy funkcjonowania ucznia po zastosowaniu działań 

wychowawczych 

c) szczególnych uzdolnień; 

2) doradztwo edukacyjne, w formie konsultacji lub zaplanowanych zajęć, 

tutoring. 

5. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca klas  równoległych  lub specjalista niezwłocznie 

udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym  na 

kolejnym etapie rodziców  oraz Dyrektora szkoły. 

6. W przypadku uczniów objętych zaplanowaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

wychowawcy klas równoległych i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-

pedagogicznej wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w 

dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia, na 

podstawie IPET i Aneksu do WSO, oraz na podstawie opisu sytuacji psychologicznej 

ucznia. 

7. Nauczyciele, wychowawcy klas równoległych i specjaliści udzielający pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa §2 ust. 1 pkt. 1-6,  

oceniają efektywność udzielanej pomocy w danym roku szkolnym i formułują wnioski 

dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. 

8. Informują dyrektora szkoły o przebiegu procesu udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

ROZDZIAŁ II: ZADANIA WYCHOWAWCY 

§ 4 

1. Wychowawca klas równoległych w Społecznej Szkole Podstawowej nr 2 STO im 

Polskich Matematyków Zwycięzców Enigmy jest jednocześnie specjalistą psychologiem 

lub pedagogiem i sprawuje opiekę wychowawczo-specjalistyczną nad dwoma klasami, nie 

prowadzi lekcji przedmiotowych. Prowadzi działania sprzyjające prawidłowej integracji 

zespołów klasowych, oraz  w miarę potrzeb hospitacje wychowawcze na lekcjach 

przedmiotowych. W zakresie jego kompetencji jest diagnoza potrzeb psychologicznych 
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uczniów, działania zmierzające do rozwiązania bieżących problemów w klasie, oraz 

ewaluacja tych działań. W sprawach tego wymagających konsultuje się z psychologiem 

szkolnym, oraz zgłasza sprawy do dyrektora szkoły. 

2. Wychowawca klas równoległych informuje innych nauczycieli 

specjalistów(psychologa szkolnego lub pedagoga szkolnego) o potrzebie i decyzji objęcia 

ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeśli 

stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami oddziałów 

lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 

zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców oddziałów i specjalistów oraz 

bieżącej pracy z uczniem z jego klasy. 

3. Wychowawca klas równoległych  oraz nauczyciele, lub specjaliści, planując udzielanie 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracują z rodzicami ucznia oraz w 

zależności od potrzeb, z innymi podmiotami. 

4. Wychowawca sporządza wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-

pedagogiczną (załącznik 3) w danym roku szkolnym i prezentuje go na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej.  

5. Zapisy zawarte w §3 ust. 5-7 i §4 ust. 1-5 stosuje się do uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, oraz wobec uczniów 

z bieżącymi problemami szkolnymi (edukacyjne lub emocjonalno-społeczne), wobec 

uczniów w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach konfliktu w klasie. 

ROZDZIAŁ III: ZADANIA DYREKTORA 

§5 

1. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, lub psychologa i pedagoga 

szkolnego, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

formach, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1-5, dyrektor szkoły zatwierdza formy 

udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz formy ewaluacji .  

2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym w roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 
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3. Dyrektor szkoły organizuje spotkania sprawozdawcze wychowawcy i specjalistów w 

sprawie etapów i trybu udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej wobec 

konkretnego ucznia oraz spotkania z rodzicami ucznia. 

4. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w §3 ust.7 wynika, że mimo 

udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, nie następuje 

poprawa funkcjonowania ucznia w szkole, dyrektor szkoły po konsultacji z wychowawcą 

, psychologiem i pedagogiem szkolnym może wystąpić do Sądu Rodzinnego z prośbą o 

wgląd w sytuację rodziny. 

ROZDZIAŁ IV: TRYB UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO 

PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM POSIADAJĄCYM  OPINIE 

PSYCHOLOGICZNE,  UCZNIOM CIERPIĄCYM NA CHOROBY 

PRZEWLEKŁE, UCZNIOM PRZEJAWIAJĄCYM  PROBLEMY W 

RELACJACH ORAZ UCZNIOM  UCZESTNICZĄCYM W  

KONFLIKTACH SYTUACYJNYCH 

§6 

1. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym opinie 

psychologiczne o dysleksji rozwojowej regulują przepisy Aneksu do WZO. 

2. Udzielanie pomocy psychologicznej uczniom z chorobami przewlekłymi odbywa się 

na podstawie ustaleń wychowawcy i rodzica prowadzonych w obecności Dyrekcji i 

pielęgniarki szkolnej. 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi z trudnościami w 

relacjach rówieśniczych odbywa się w wyniku ustaleń wychowawcy klasy z psychologiem 

szkolnym, np. po przeprowadzeniu zajęć warsztatowych lub  rozmów indywidualnych z 

uczniem wychowawcy lub psychologa szkolnego. 

4. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w sytuacji kryzysów 

sytuacyjnych odbywa się według ściśle określonych zasad (określonego trybu). 
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§7 Tryb postępowania nauczyciela wobec ucznia,  

który stał się ofiarą czynu karalnego 

1. Niezbędne jest udzielenie przez nauczyciela pierwszej pomocy (przedmedycznej) bądź 

zapewnienie jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza (jeśli ofiara doznała obrażeń),  

2. Należy niezwłoczne powiadomić dyrektora szkoły, oraz rodziców ucznia 

3. W wypadku gdy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów 

przestępstwa, ustalenia okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia lub na terenie 

szkoły znaleziono broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne substancje lub 

przedmioty, należy: 

 zapewnić bezpieczeństwo osobom przebywającym na terenie szkoły, 

 uniemożliwić dostęp osób postronnych do tych przedmiotów i,  

 niezwłocznie wezwać policję.  

§8 Tryb postępowania nauczyciela wobec ucznia 

– sprawcy czynu karalnego lub przestępstw 

1. Należy niezwłoczne powiadomić dyrektora szkoły,  

2. Należy ustalić  okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia,  

3. Należy przekazać sprawcę (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) dyrektorowi 

szkoły lub psychologowi lub pedagogowi szkolnemu,  

4. Należy powiadomić rodziców ucznia – sprawcy czynu karalnego,  

5. Należy powiadomić policję, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) 

lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana,  

6. Należy zabezpieczyć ewentualne dowody przestępstwa lub przedmioty pochodzące z 

przestępstwa i przekazać je policji (np. sprawca rozboju na terenie szkoły używa noża i w 

trakcie ucieczki porzuca go lub porzuca jakiś przedmiot pochodzący z kradzieży).  

 

§9 Tryb  postępowania w przypadku agresywnego zachowania  ucznia 

1. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który zauważy  przejawy agresywnego 

zachowania ucznia powinien spowodować przerwanie takiego zachowania, następnie· 

poinformować wychowawcę (wychowawców) o zdarzeniu.  
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2. Wychowawca  przeprowadza rozmowę z uczniem (uczniami) w obecności nauczyciela 

– świadka zdarzenia w celu zidentyfikowania ofiary, agresora, świadka, oraz w celu 

ocenienia zdarzenia i ustalenia przyczyn zajścia. Następnie  wychowawca sporządza 

notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany, świadkowie),  

informuje o zaistniałej sytuacji rodziców (opiekunów) uczniów – uczestników zdarzenia,  

3. Wychowawca  stosuje wobec agresorów, zgodnie z obowiązującym statutem szkoły i 

rodzajem przewinienia, ustalone sankcje w stosunku do agresywnego(ych) ucznia 

(uczniów).  

4. Jeżeli przejawy agresji się powtarzają lub zdarzenie był aktem szczególnie 

drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia), 

wychowawca: · natychmiast powiadamia pedagoga, psychologa szkolnego oraz dyrektora 

szkoły.  

5. Wychowawca· ustala w porozumieniu z dyrektorem szkoły oraz pedagogiem, 

psychologiem szkolnym dalsze postępowanie wobec ucznia (uczniów) oraz zastosowanie 

dalszych sankcji na podstawie statutu szkoły,  

6. Wychowawca· przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) pisemnie lub ustnie 

informacje na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia (uczniów) konsekwencji 

wynikających ze statutu szkoły. 

ROZDZIAŁ V: TRYB UDZIELANIA POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ UCZNIOM 

POSIADAJĄCYCH ORZECZENE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA 

SPECJALNEGO 

§10 

1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

planowanie i koordynowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, 

w tym ustalenie dla ucznia form udzielania tej pomocy, w przypadku form, o których 

mowa §2 ust. 1-5, także okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu.  

2. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do której uczęszcza uczeń. 
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3. Zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, 

opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET, załącznik nr 5) po 

dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia(załącznik nr 4), 

uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od 

potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

4. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny  IPET określa: 

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu oraz wymagań 

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez 

zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 

z uczniem ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia oraz 

wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu szkolnym, w tym w przypadku: 

a) ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze 

rewalidacyjnym; 

b) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – 

działania o charakterze socjoterapeutycznym; 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin; 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz w zależności od potrzeb 

zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w 

tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia 

nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami; 

5) zajęcia rewalidacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia 

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także: 

a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej 

zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, we współpracy z  

PPP nr 21; 
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b) zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

realizowane w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, wychowawców 

oddziałów z rodzicami ucznia w realizacji przez oddział przedszkolny i  

szkołę, zadań.  

5. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny IPET opracowuje się na okres, na 

jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż 

etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie: 

1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od 

początku roku szkolnego kształcenie w oddziale przedszkolnym w 

szkole podstawowej, w szkole; 

2) 30 dni od dnia złożenia w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej, w szkole orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

6. Spotkania zespołu odbywają się  dwa razy w roku szkolnym. 

7. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora szkoły przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia inne osoby, w szczególności 

lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

8. Zespół dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz w 

miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.  

 

Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne IPET, opracowane i wdrożone przed dniem 

01 września 2013 r. są realizowane do końca okresu, na jaki zostały opracowane 


