
2.1. Indywidualne nauczanie  

 

Projekt z dnia 8 czerwca 2017 r.  

 

 

Rozporządzenie MEN  

z dnia ............................... 2017 r.  

w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  

 

Na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 

i 949) zarządza się, co następuje:  

 

     § 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci, zwanego dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, 

oraz indywidualnego nauczania dzieci  i młodzieży, zwanego dalej „indywidualnym nauczaniem”, których 

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiednio przedszkola, innej formy 

wychowania przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zwanych dalej 

„przedszkolem” lub szkoły.  

 

   § 2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się na czas 

określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego lub orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanych dalej „orzeczeniem”.  

 

   § 3.1. Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób 

zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.  

 

    2. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej 

przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – także osoba 

kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego, zwani dalej „dyrektorem”, ustala, w uzgodnieniu z 

organem prowadzącym przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę – zakres i czas 

prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego 

nauczania.  

 

     3. Dyrektor zasięga opinii odpowiednio rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia  

w zakresie czasu prowadzenia zajęć odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania.  

 

    § 4.1. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego 

lub dwóch nauczycieli odpowiednio przedszkola, szkoły podstawowej lub prowadzących zajęcia w innej 

formie wychowania przedszkolnego, którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.  

 

    2. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez nauczycieli szkoły, którym dyrektor 

szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym, że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami 

klas I–III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.  

 

    3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego lub zajęć indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu w innym 

przedszkolu lub szkole.  

 

    4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania są 

prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym  i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem 

lub uczniem.  

 



    § 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego nauczania 

prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach,  

o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej,  

w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce 

opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny  

i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697).  

W r. szk. 2017/2018 planuje się 3 wyjątki: 

1) Dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym na cykl edukacyjny, 

2) Dla uczniów oddziałów gimnazjalnych,, 

3) Dla uczniów, którzy mają orzeczenia wydane przed 1 września 2017 r. 

 

    § 6.1. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dziecka.  

 

    2. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz 

warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.  

 

    3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.  

 

   § 7.1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z 

ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.  

 

   2. W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe, dyrektor szkoły 

określa sposób realizacji zajęć prowadzonych w ramach praktycznej nauki  

zawodu.  

 

    3. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami 

edukacyjnymi, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są 

organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.  

 

    4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.  

 

    § 8.1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych z 

dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.  

 

    2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, o którym mowa w 

ust. 1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni.  

 

    3. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 1 za zgodą organu prowadzącego 

przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę podstawową.  

 

    4. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka dyrektor może ustalić, na wniosek rodziców, 

tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego niższy niż minimalny 

wymiar określony w ust. 1.  

 

     5. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego,  

o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego przez dziecko.  

 



   § 9.1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych   z uczniem wynosi:  

 

1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;  

2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;  

3) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin;  

4) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.  

 

   2. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4 – w ciągu co 

najmniej 3 dni. 

   

   5. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa w ust. 4, 

należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia.  

 

   § 10.1. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem 

przedszkolnym lub szkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka lub ucznia do przedszkola lub szkoły, 

nauczyciele prowadzący odpowiednio zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie dziecka lub ucznia w zakresie możliwości 

uczestniczenia dziecka lub ucznia w życiu przedszkola lub szkoły.  

 

    2. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka lub ucznia oraz wnioski z obserwacji 

nauczycieli, o której mowa w ust. 1, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka lub ucznia albo z pełnoletnim 

uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka lub ucznia objętego indywidualnym 

przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem z dziećmi lub uczniami w oddziale 

przedszkolnym lub szkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – z dziećmi w 

grupie.  

 

    3. W przypadku dzieci i młodzieży objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub 

indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub 

szkoły, dyrektor, w ramach działań, o których mowa w ust. 2, organizuje różne formy uczestniczenia 

dziecka lub ucznia w życiu przedszkola lub szkoły.  

Dyrektor w szczególności umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania                         

iuzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych oraz wybranych zajęciach 

wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych.  

 

   4. Dzieci i młodzież objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym 

nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa w ust. 3, w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach  

z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza 

tygodniowym wymiarem godzin zajęć, o którym mowa w § 8 i § 9.  

 

    § 11. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do 

wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia, o którym mowa 

w § 10 ust. 3, uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, dyrektor 

zawiesza organizację odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego 

nauczania na okres wskazany w zaświadczeniu.  

 

   § 12. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do 

wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia 

uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której 

działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole lub szkołę.  

 

   § 13. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz zajęcia indywidualnego nauczania dla 

dzieci lub uczniów, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły, 



posiadających orzeczenie wydane przed dniem 1 września 2017 r., mogą być organizowane 

odpowiednio w przedszkolu lub szkole, jeżeli:  

 

1) w orzeczeniu wskazano możliwość realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania w pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu lub szkole; 

 

2) odpowiednio przedszkole lub szkoła dysponuje pomieszczeniem, w którym mogą odbywać się zajęcia dla 

tego dziecka lub ucznia – – do końca okresu na jaki zostało wydane to orzeczenie, z uwzględnieniem art. 

312 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 60 i 949), nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego 2017/2018.  

 

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

 

 

Podsumowanie 

 

1. Uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje 

się indywidualnym nauczaniem. 

 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym 

szkołę.  

 

3. Dyrektor szkoły po ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem 

prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu prowadzenia 

zajęć.  

 

4. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym  

w szkole zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, zaś w przypadku prowadzenia zajęć 

indywidualnego nauczania w klasach I -III zajęcia powierza się jednemu lub dwóm nauczycielom. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić w sytuacji braku 

nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości miejsca prowadzenia zajęć od 

siedziby szkoły lub w związku z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

 

6. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone w indywidualnym i 

bezpośrednim kontakcie z uczniem. 

 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu.  

 

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające  

z ramowych planów nauczania dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,  

z wyjątkiem przedmiotów z których uczeń jest zwolniony, zgodnie z odrębnymi przepisami ( WF, 

język obcy).   

 

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może zezwolić na 

odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej, stosownie do 

możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków,                   w których zajęcia są realizowane.  

 

10. Wniosek, o którym mowa w pkt. 9 składa się w formie pisemnej wraz  z uzasadnieniem.  

Wniosek, o którym mowa w pkt. 9 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, zaś 

dyrektor szkoły akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

 

11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego ucznia.  



 

12. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia; 

2) udział w posiedzeniach Zespołu Wspierającego opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia ucznia 

w życiu szkoły; 

4) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) podejmowanie działań  

6) systematyczne prowadzenie Dziennika zajęć indywidualnych. 

13.  Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia ucznia oraz wniosków  z obserwacji 

nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami ucznia, dyrektor szkoły organizuje różne formy 

uczestniczenia ucznia w życiu szkoły, w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i 

uzdolnienia, uroczystościach i imprezach szkolnych oraz wybranych zajęciach edukacyjnych. 

Wszelkie informacje o możliwościach uczestniczenia dziecka oraz stanowisko 

rodziców/prawnych opiekunów odnotowywane są w Dzienniku nauczania indywidualnego.  

14. Dyrektor szkoły ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego   w przypadku, 

gdy rodzice złożą wniosek o zawieszenie nauczania indywidualnego wraz z zaświadczeniem 

lekarskim potwierdzającym czasową poprawę zdrowia ucznia, umożliwiającą uczęszczanie ucznia 

do szkoły.   

15.  Dyrektor szkoły zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek rodziców/prawnych 

opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego wynika, że stan zdrowia ucznia 

umożliwia uczęszczanie ucznia do szkoły. Dyrektor szkoły w przypadku zawieszenia nauczania 

indywidualnego jest zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ 

prowadzący szkołę. 

16. Uczeń podlegający nauczaniu indywidualnemu podlega klasyfikacji i promowaniu na zasadach 

określonych w WZO. 

 

2.2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

 

Projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. 

 

Rozporządzenie MEN 

z dnia………. 2017 r.  

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach  

     § 2. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole   i placówce 

polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na 

jego funkcjonowanie  

w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania 

warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w 

środowisku społecznym. 

2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika  w szczególności: 

1) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania 

czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 



2) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, 

z tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  

 

     § 5.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce jest udzielana z inicjatywy: 

  9)  asystenta nauczyciela lub osoby lub asystenta świetlicy (…); 

10)  pracownika socjalnego; 

11)  asystenta rodziny; 

12)  kuratora sądowego; 

13) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

     § 6. 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów,  a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji; 

2.  W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także  w formie: 

1) klas terapeutycznych; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

5) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje 

emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

6) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w przypadku uczniów szkół 

podstawowych i szkół ponadpodstawowych; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji; 

9) warsztatów. 

 

   6. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki organizuje wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki  

w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu  

i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

   § 7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8.  

 

    § 8. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się  dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 5.  

 



    § 9. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.  

 

    § 10. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 

10. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami uczniów, liczba uczestników zajęć może przekraczać 10.  

 

    § 11. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu, szkole lub placówce 

oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki. Liczba uczestników 

zajęć nie może przekraczać 10.  

    

     § 12. 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowanego kształcenia, zwane dalej                                             

„zindywidualizowanymi ścieżkami”, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola 

lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, 

nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu 

nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie odpowiednio zajęcia wychowania 

przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane; 

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 

   

3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika 

potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

4. Do wniosku o wydanie opinii, o której mowa w ust. 4, dołącza się dokumentację uzasadniającą 

wniosek, w szczególności dokumentację określającą:  

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;  

2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także 

wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie 

możliwości udziału ucznia w odpowiednio zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach 

edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;  

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu 

ucznia  

w przedszkolu lub szkole.  

 

5. Przed wydaniem opinii, o której mowa w ust. 4, poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą 

oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem, przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia 

uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkolę pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

6. Opinia, o której mowa w ust. 4, zawiera w szczególności:  

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału odpowiednio w zajęciach wychowania przedszkolnego lub 

zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;  

2) okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie dłuższy jednak niż rok szkolny;  



3) działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

ucznia i jego uczestnictwo w  

życiu przedszkola lub szkoły.  

 

7. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w danym przedszkolu lub w danej szkole 

odpowiednio program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod  

i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.  

 

8. Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły ustala,  

z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 4, tygodniowy wymiar godzin odpowiednio zajęć 

wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, 

uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia odpowiednio podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w 

zawodach.  

 

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole.  

 

10. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:  

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 

19 pkt 2 ustawy;  

2) uczniów objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym albo 

indywidualnym nauczaniem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 127 ust. 20 ustawy.  

 

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

efektywności uczenia się.  

  

§ 15. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w 

szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla danego etapu edukacyjnego. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.  

 

§ 16. 1. Godzina zajęć, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2 pkt 2–6, ust. 3 pkt 1– 4 i ust. 4 pkt 

1, trwa 45 minut.   

 

2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 1, w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 

minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to 

uzasadnione potrzebami ucznia.  

 

§ 17. 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup 

wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.   

 

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

metod pracy.  

§ 18. W przypadku szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego i 

technikum oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły  i placówki w zakresie doradztwa zawodowego.  

 



§ 20. 1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, 

szkole i placówce należy w szczególności:  

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów;   

 

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

 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły 

lub placówki;  

 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów  w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym   w szczególności w 

zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.  

 

2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i placówce 

prowadzą w szczególności: 

  

1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie  u dziecka dysharmonii 

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);  

2) w szkole:  

a)      obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie  

u uczniów:  

– trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej 

deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,  

– szczególnych uzdolnień,  

b)      wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy  

z uczniami.   

 

3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio 

nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy 

w trakcie bieżącej pracy z uczniem i informują o tym:  

 

1) w przypadku szkoły i placówki, w której funkcjonuje szkoła – wychowawcę klasy;  

2) w przypadku przedszkola i placówki, w której nie funkcjonuje szkoła – dyrektora przedszkola lub 

placówki.  

 

4. Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki, o których mowa w ust. 3, informuje 

innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką 

potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami 



planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej pracy  z uczniem.  

 

5. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy lub dyrektora przedszkola lub placówki, o 

której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1– 3, ust. 2 pkt 1– 7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, dyrektor 

przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, ustala formy udzielania tej 

pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w ust. 6.  

 

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–7, ust. 3 pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, ustala 

dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, biorąc pod uwagę ogólną 

liczbę godzin określonych w arkuszu organizacji pracy przedszkola, szkoły lub placówki na realizację 

zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 

kształcenia.  

 

8. W przypadku, gdy uczeń był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną  w przedszkolu, szkole 

lub placówce, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, odpowiednio wychowawca klasy lub dyrektor 

przedszkola lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, planując udzielanie uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę 

funkcjonowania ucznia.  

 

9. W przypadku, gdy z wniosków, o których mowa w ust. 8, wynika, że pomimo udzielanej uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa 

funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce, dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, 

za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem  

o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.  

 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 11, zawiera informacje o:  

 

1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwościach 

psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia;  

 

2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu, szkole i placówce lub 

szczególnych uzdolnieniach ucznia;   

3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w celu 

poprawy funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole lub placówce, okresie ich udzielania oraz efektach 

podjętych działań i udzielanej pomocy;  

 

4) wnioskach dotyczących dalszej pracy z uczniem, o których mowa w ust. 9.   

13. Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, może wyznaczyć 

inną niż wymieniona w ust. 4 osobę, której zadaniem będzie planowanie  i koordynowanie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w przedszkolu, szkole lub placówce.  

 

14. Przepisy ust. 3–13 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie 



indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach, z 

zastrzeżeniem § 12 ust. 11 pkt 2.  

 

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

 

 

Podsumowanie 

 

1. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły i w życiu oraz  

w środowisku społecznym; 

5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia; 

6) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów 

niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio  

o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych 

społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, 

zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku; 

11) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

12) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających  

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności  

w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

13) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

14) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

15) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole realizowana przez każdego nauczyciela w bieżącej 

pracy z uczniem polega w szczególności na: 

 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych ucznia i jego potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się ucznia i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków nauki do potrzeb psychofizycznych ucznia; 

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona jest również w formach zorganizowanych w ramach 

godzin przeznaczonych na te zajęcia i ujętych w arkuszu organizacyjnym szkoły. 

4. Wychowawca klasy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją i świadczeniem 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom. 



5. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek włączyć się w realizację 

zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.   

6. W przypadku, gdy pomimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie nastąpiła 

poprawa w funkcjonowaniu ucznia w szkole dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, występuje do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie rozwiązania problemu ucznia.  

 

 

2.4. Organizacja nauczania, wychowania i opieki uczniom z orzeczeniami 

 

 

Projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. 

 

Rozporządzenie  MEN 

z dnia………. 2017 r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

Wskazanie zmian w przepisach: 

1. Formę kształcenia specjalnego można prowadzić w oddziałach przedszkolnych w szkołach 

podstawowych. 

2. Zmiana wieku ucznia, dla którego może być prowadzone kształcenie specjalne: do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 lat  

w SP lub 24 lata w szkołach ponadpodstawowych. 

3. Wprowadzono obowiązek określenia w IPET-ach zajęć z zakresu doradztwa zawodowego oraz 

obowiązek prowadzenia w ramach pomocy pp zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia  

i zawodu.  

4. Wprowadzono obowiązek wskazania w IPET-ach warunków organizacji kształcenia specjalnego 

do rodzaju niepełnosprawności oraz stosowaną technologię wspomagającą kształcenie 

(wyposażenie stanowiska, narzędzia, sprzęt adaptacyjny, pomocniczy, rehabilitacyjny). 

5. Dla dzieci z zaburzeniami mowy, komunikacji możliwe jest prowadzenie zajęć wspomagających 

komunikację, a nie obowiązkowego nauczania języka migowego. U ucznia, który „mówi” lub 

posługuje się głosem należy wspomagać proces mowy,  a nie zastępować go inna forma 

komunikacji. Wskazano na metody komunikacji ACC.  

6. Dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych indywidualnie lub w grupach do 5 osób. 

7. Wskazano, że w ośrodkach specjalnych w skład zespołu Wspierającego obowiązkowo wchodzą 

wychowawcy grup wychowawczych. 

8. Zobowiązano Zespół Wspierający do zapisania w IPET-ach wyników diagnoz oraz wniosków  

z diagnozy. Do tej pory można było zapisać jedynie zalecenia zawarte  w orzeczeniach ppp. 

9. Za zgodą rodziców w trakcie dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia mogą brać udział inne osoby.  

10. Rozszerzono zakres wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia. Oprócz dotychczasowej 

oceny efektywności pomocy, należy dokonać także oceny  efektywności programu w zakresie 

dostosowań. 



11. Dyrektor szkoły jest zobowiązany pisemnie informować rodziców o terminie posiedzenia Zespołu 

Wspierającego.  

12. Wprowadzono obowiązek przekazywania kopii programu i oceny funkcjonowania ucznia 

rodzicom. 

13. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu.  

14. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną 

– osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, powierza prowadzenie zajęć 

specjalistycznych nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do 

rodzaju niepełnosprawności ucznia.  

 

 

Wypis z projektu rozporządzenia - w materiałach znajduję się nowe uregulowania! 

 

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 

młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  

 

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością 

ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych 

dalej „uczniami niepełnosprawnymi”; 

 

2) niedostosowanych społecznie, zwanych dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie”; 

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym zwanych dalej „uczniami zagrożonymi  

niedostosowaniem społecznym”. 

– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.  

§ 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym uczeń kończy:  

 

1)   20. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;  

2)   24. rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej.  

§ 5. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania 

przedszkolnego, szkoły, oddziały i ośrodki, o których mowa w § 2 ust. 1, zapewniają:  

 

1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;  

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;  

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;  

4) nne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;  



5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami  pełnosprawnymi;  

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym. 

  

 § 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy, 

zwany dalej „programem”, określa:  

 

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949), 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, a  w przypadku 

ośrodków, o których mowa w § 2 pkt 5–9 – także wychowawców grup wychowawczych prowadzących 

zajęcia z wychowankiem w ośrodku, ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia i wzmacnianie 

jego uczestnictwa w życiu przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy 

wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1, w tym w przypadku:  

 

a)     ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,  

b)     ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,  

c)     ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze 

socjoterapeutycznym;  

 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w 

którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 

art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

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 oraz innymi instytucjami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i oddziałów, o których mowa w  § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, pkt 2, 3 i pkt 4 lit. a–c – 

również ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami 

wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii;  

 

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, a także:  

 

a)     zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły 

podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego  

i technikum,  

b)     zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 

ust. 1 pkt 5 ustawy;  

 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, a w przypadku ośrodków, o których mowa  w  § 2 pkt 

5 – 9 – także wychowawców grup wychowawczych prowadzących zajęcia z wychowankiem  



w ośrodku, z rodzicami ucznia w realizacji przez przedszkole, oddział przedszkolny w szkole 

podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub ośrodek, o których mowa w § 2 ust. 

1, zadań wymienionych w § 5;  

 

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania 

warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie 

wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie.  

 

2. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:  

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub innych alternatywnych 

metod komunikacji  – w przypadku ucznia niewidomego;  

 

2) naukę języka migowego lub innych wspomagających i alternatywnych metod  

komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niesłyszącego lub z afazją;  

 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne, oraz – w zależności 

od potrzeb – naukę wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)  – w przypadku 

ucznia  

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.  

 

3. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych określonych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających  

z wielospecjalistycznej oceny, o której mowa w ust. 5 lub 10, w programie może być wskazana potrzeba 

realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych indywidualnie  

z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.   

 

4.  Program jest opracowywany przez zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący 

zajęcia z uczniem, a w przypadku ośrodków, o których mowa   w § 2 pkt 5–9 – także wychowawcy grup 

wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem  w ośrodku, zwany dalej „zespołem”.  

 

5. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 

ucznia, 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.  

 

6. Program 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 

realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio w przedszkolu, oddziale 

przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku,  

o których mowa w § 2 ust. 1, albo  

 

2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu,  oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej,  innej formie 

wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, o których mowa   

w § 2 ust. 1, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, albo  

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program –   w przypadku, gdy 

uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne albo kształcenie odpowiednio w danym przedszkolu, 



danym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, danej innej formie wychowania 

przedszkolnego, danej szkole lub danym ośrodku, o których mowa w § 2 ust. 1.  

 

7. Pracę zespołu wspierającego koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca 

grupy wychowawczej, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia  

z uczniem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 

1, 2 i 4–9, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – przez osobę kierującą inną formą 

wychowania przedszkolnego.  

 

8. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz  w semestrze.  

 

9. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:  

1) na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9, a w 

przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – na wniosek osoby kierującej inną formą 

wychowania przedszkolnego – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 pkt 2 i 3 

oraz w ust. 4– 6;  

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

lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.  

 

10. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie,  

o którym mowa w ust. 1, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się,  

w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią 

specjalistyczną,  a także – za zgodą rodziców – z innymi podmiotami.  

11. Wielospecjalistyczne oceny, o których mowa w ust. 5 i 10, uwzględniają w szczególności:  

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje,  

zainteresowania i uzdolnienia ucznia;   

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów 

lub pomocy nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 1–6;   

 

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i 

ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w  życiu przedszkola, szkoły lub 

ośrodka, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia 

edukacyjne indywidualnie lub w grupie zgodnie ze wskazaniem, o którym mowa w ust. 3 – także 

napotykane trudności w zakresie włączenia ucznia w zajęcia z oddziałem przedszkolnym lub 

szkolnym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – z grupą, oraz efekty działań 

podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.  

 

12. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w 

opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny, o której mowa w ust. 

5 i 10. Dyrektor przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–9, a w przypadku 

innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, zawiadamia 

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



pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym 

spotkaniu.  

 

13. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię:   

1) wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, o której mowa w ust. 5 i 10;  

2)  programu.  

§ 7. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach 

integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych zatrudnia 

się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego,                                  z uwzględnieniem realizacji zaleceń 

zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach 

ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub 

niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:  

 

1) specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, lub  

2) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, prowadzących zajęcia w klasach 

I–III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy, 

lub  

3) pomoc nauczyciela  

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

 

3. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach 

ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 2 

niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą 

organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:  

1) specjalistów lub nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych 

społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, lub  

2) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, prowadzących zajęcia w 

klasach I–III szkoły podstawowej, lub asystenta wychowawcy świetlicy,  o których mowa w art. 15 ust. 

7 ustawy, lub  

3) pomoc nauczyciela  

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.  

4. W przedszkolach specjalnych oraz przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, dla 

uczniów:  

1)  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,   

2)  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,   

3)  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,  

4)  z niepełnosprawnościami 

– zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.  

       5. W klasach I–IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z 

oddziałami specjalnymi, dla uczniów z:   

1) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  



2) niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

3) autyzmem, w tym zespołem Aspergera,   

4) niepełnosprawnościami sprzężonymi  

 

– zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.   

6. W przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami 

specjalnymi lub integracyjnymi oraz w przypadkach innych niepełnosprawności niż określone w ust. 4 i 5, 

dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela.  

 

7. Przepisy ust. 1 – 4 i 6 stosuje się odpowiednio do oddziału przedszkolnego   w szkole 

podstawowej.  

 

8. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1:  

 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie  z innymi nauczycielami i 

specjalistami, a w przypadku ośrodków, o których mowa  w  § 2 ust. 1 pkt 5–9 – także z wychowawcami 

grup wychowawczych prowadzącymi zajęcia z wychowankiem w ośrodku, realizują zintegrowane 

działania i zajęcia określone   w programie;  

 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami, a w przypadku ośrodków,  o których mowa w 

§ 2 ust. 1 pkt 5–9 – także z wychowawcami grup wychowawczych prowadzącymi zajęcia z 

wychowankiem w ośrodku,  pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi 

społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;  

 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w 

zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i 

specjalistów, a w przypadku ośrodków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5–9 – także przez 

wychowawców grup wychowawczych prowadzących zajęcia    z wychowankiem w ośrodku;  

 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom, 

realizującym zintegrowane działania i zajęcia, a w przypadku ośrodków,   o których mowa w § 2 ust. 1 

pkt 5–9 – także wychowawcom grup wychowawczych prowadzącym zajęcia z wychowankiem w 

ośrodku, określone w programie, w doborze form  i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, 

niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;  

 

5) prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4.  

 

9. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba 

kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane 

działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez 

nauczycieli, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, lub w których ci nauczyciele uczestniczą.  

 

10. Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 3 oraz w ust. 

4–6, realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy 

wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą inną  

formą wychowania przedszkolnego.  



 

11. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba 

kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, powierza prowadzenie zajęć, o których mowa w § 5 

pkt 4, nauczycielom lub specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju 

niepełnosprawności ucznia.  

 

§ 8. Uczniowie z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburzeniami zachowania i 

zagrożeni uzależnieniem, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy przed dniem 1 

września 2011 r. rozpoczęli naukę w szkole podstawowej integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole 

podstawowej ogólnodostępnej, szkole podstawowej specjalnej lub oddziale specjalnym w szkole 

podstawowej ogólnodostępnej, mogą kontynuować naukę w takiej szkole lub oddziale do ukończenia danej 

szkoły.   

 

§ 9. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla uczniów przed dniem wejścia 

w życie rozporządzenia należy dostosować do wymogów określonych   w  rozporządzeniu  w terminie do 

dnia 30 września 2017 r.  
 

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

 

 

2.5. Zmiany w KN, ujęte w ustawie o finansowaniu   

  

                     Projekt z dnia 10 czerwca 2017 r. ze zm. w dn. 11 lipca 2017 r.   

 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

Art. 80. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 

2017 r. poz. 60) wprowadza się następujące zmiany: 

3) w art. 6a: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Praca nauczyciela podlega ocenie. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się: 

1) po zakończeniu stażu na stopień: nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i 

nauczyciela dyplomowanego; 

 

2) po zakończeniu dodatkowego stażu, o którym mowa w art. 9c ust. 2a i art. 9g ust.8; 

 

3) co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego; 

 

4) co 5 lat pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia: nauczyciela kontraktowego  

i nauczyciela mianowanego, jeżeli w tym czasie nauczyciel nie rozpoczął stażu na kolejny stopień 

awansu zawodowego.”, 

5)  



c)  po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

 

„1a. W razie usprawiedliwionej nieobecności ocenianego w pracy, trwającej dłużej niż 3 miesiące, 

terminy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, ulegają przedłużeniu o czas tej nieobecności. 

 

1b. Ocena pracy nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego 

może być także dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania 

oceny poprzedniej, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek: 

 

1) nauczyciela; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek doskonalenia 

nauczycieli – kuratora oświaty; 

 

3) organu prowadzącego szkołę; 

4) rady szkoły; 

5) rady rodziców.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 

miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy – w 

okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o wszczęciu procedury 

dokonywania oceny jego pracy, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1a.”, 

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać 

oceny pracy nauczyciela w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa 

w art. 9c ust. 3.”, 

 

e) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym: 

 

1) ocena wyróżniająca; 

2) ocena bardzo dobra; 

3) ocena dobra; 

4) ocena niezadowalająca; 

5) ocena negatywna. 

 

5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej dokonywaniu: 

1) zasięga opinii rady rodziców, z wyjątkiem szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców; 

2) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego – zasięga opinii opiekuna stażu o 

dorobku zawodowym nauczyciela za okres stażu; 

3) może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego; 

4) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii właściwego doradcy 

metodycznego na temat pracy nauczyciela, a w przypadku braku takiej możliwości – opinii innego 

nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego, a w przypadku nauczyciela publicznego kolegium 

pracowników służb społecznych – opinii opiekuna naukowo-dydaktycznego.”, 

 



f) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5f w brzmieniu: 

„5a. Rada rodziców przedstawia opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o 

dokonywanej ocenie pracy nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii przez radę rodziców nie wstrzymuje 

procedury dokonywania oceny pracy nauczyciela. 

 

5b. W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela 

dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i 

sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, 

przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 - oceny pracy nauczycieli dokonuje 

nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. 

 

5c. W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, oceny pracy nauczyciela 

zajmującego inne stanowisko kierownicze i sprawującego w tej szkole nadzór pedagogiczny dokonuje 

dyrektor szkoły w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą, a w przypadku 

nauczycieli placówek doskonalenia nauczycieli - w porozumieniu z kuratorem oświaty. 

5d. W przypadku uzupełniania przez nauczyciela tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na 

podstawie art. 22 ust. 1  oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest 

zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia obowiązkowy wymiar 

zajęć. 

 

5e. W przypadku, o którym mowa w art. 22 ust. 3, oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na 

kolejny stopień awansu zawodowego dokonuje dyrektor szkoły wyznaczony przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny w porozumieniu z dyrektorami szkół, w których nauczyciel odbywał staż. 

 

5f. Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono zadania doradcy metodycznego dokonuje dyrektor 

szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, po uzyskaniu oceny pracy dokonanej przez dyrektora 

właściwej placówki doskonalenia nauczycieli, w zakresie dotyczącym wykonywania zadań doradcy 

metodycznego.”, 

 

g) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków 

dyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co 

najmniej sześciu miesięcy, dokonuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę, a w przypadku, gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem sprawującym 

nadzór pedagogiczny - oceny dokonuje ten organ. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli, oceny 

pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie 

obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono 

pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, dokonuje kurator oświaty  

w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.”, 

 

h) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Ocena pracy jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie  

o możliwości wniesienia odwołania albo wniosku o ponowne ustalenie oceny.”, 

 

n) dodaje się ust. 14–16 w brzmieniu: 

 



„14. Dyrektor szkoły ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz po uzyskaniu 

pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku nauczycieli placówek 

doskonalenia nauczycieli - pozytywnej opinii kuratora oświaty, regulamin dokonywania oceny pracy 

nauczycieli, określający w szczególności szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli, z 

uwzględnieniem specyfiki pracy w danej szkole. 

 

15. W przypadku, gdy dyrektorem szkoły jest osoba niebędąca nauczycielem, regulamin dokonywania 

oceny pracy nauczycieli, określający w szczególności szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy 

nauczycieli, z uwzględnieniem specyfiki pracy w danej szkole, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu  

z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny, 

a w przypadku innych form wychowania przedszkolnego, przedszkoli, szkół i placówek, o których mowa w 

art. 1 ust. 2 pkt 2 - nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

16. Regulamin dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, nauczyciela, któremu czasowo 

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz nauczyciela pełniącego w zastępstwie obowiązki 

dyrektora szkoły przez okres co najmniej sześciu miesięcy, określający w szczególności szczegółowe 

kryteria dokonywania oceny pracy, ustala organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z 

organem prowadzącym szkołę, a w przypadku gdy organ prowadzący szkołę jest jednocześnie organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny - ten organ. W przypadku placówek doskonalenia nauczycieli, regulamin 

dokonywania oceny pracy dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, nauczyciela, któremu czasowo 

powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli oraz nauczyciela, któremu 

czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli, określający w 

szczególności szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy, ustala kurator oświaty w porozumieniu z 

organem prowadzącym szkołę.”; 

 

 

20) po art. 33 dodaje się art. 33a w brzmieniu: 

 

„Art. 33a. 1. Nauczycielowi dyplomowanemu legitymującemu się co najmniej pięcioletnim okresem 

pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy, 

przysługuje dodatek za wyróżniającą pracę w wysokości 16% kwoty bazowej, określanej dla 

nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. 

 

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, nabywa prawo do dodatku za wyróżniającą pracę z pierwszym 

dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uzyskana przez niego wyróżniająca 

ocena pracy stała się ostateczna. 

 

3. Prawo do dodatku za wyróżniającą pracę wygasa z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,  

w którym uzyskana przez nauczyciela ocena pracy na poziomie niższym niż ocena wyróżniająca stała się 

ostateczna. 

 

21) w art. 39: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Wynagrodzenie wypłaca się nauczycielowi miesięcznie lub jednorazowo z dołu w ostatnim dniu 

miesiąca. Jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłacane 



jest w dniu poprzedzającym ten dzień, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych wynagrodzenie może być 

wypłacone w jednym z ostatnich pięciu dni miesiąca.”, 

 

 

 

 

22) w art. 42: 

a) w ust. 3 w tabeli dodaje się lp. 12 i 13 w brzmieniu: 

1 2 3 

12 
Nauczyciele: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, terapeuci 

pedagogiczni, doradcy zawodowi  z wyjątkiem nauczycieli 

zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych  

 

 

22 

13 
Nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej zatrudniani dodatkowo w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz 

współorganizowania kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 

20 

 

b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu: 

 

„5c. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  

o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, tygodniowy obowiązkowy wymiar 

godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych 

w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynikowy tygodniowy 

obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 

godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad wymiar 

stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2.”, 

 

c) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

 

„6a. Dyrektor i wicedyrektor szkoły oraz inni nauczyciele, o których mowa w ust. 6, korzystający  

z obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, nie mogą mieć przydzielonych 

godzin ponadwymiarowych, chyba że jest to konieczne dla zapewnienia realizacji ramowego planu 

nauczania  

w jednym oddziale.”, 

 

d) w ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

 

„3)  tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, 

nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie 

zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, 

bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w 

formie zaocznej i w kształceniu na odległość.”, 

 



29) w art. 64: 

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, 

przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii  

i w czasie ich trwania, z zastrzeżeniem ust. 2a.”, 

 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

 

„2a. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko 

kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie 

nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, przysługuje prawo do urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.”, 

 

d)   po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

 

„3a. Nauczycielowi, który w ramach jednego stosunku pracy realizuje obowiązki nauczyciela szkoły, o 

której mowa w ust. 1, oraz szkoły, o której mowa w ust. 3, przysługuje prawo do urlopu 

wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, w której nauczyciel realizuje większą liczbę 

godzin zajęć, a w przypadku realizowania w tych szkołach równej liczby godzin zajęć nauczycielowi 

przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego określonego dla nauczyciela szkoły, o której mowa w ust. 

1.”; 

 

32) po art. 67c dodaje się art. 67d i art. 67e w brzmieniu: 

 

„Art. 67d. 1. Nauczyciel uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć dyrektorowi szkoły 

pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy oraz odpowiednio obniżenie wymiaru zatrudnienia 

do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru zatrudnienia w okresie, w którym mógłby 

korzystać z takiego urlopu.  

 

Art. 67e. 1. Nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat 

przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 2 dni, z zachowaniem 

prawa do wynagrodzenia. 

 

2. Prawo do zasiłku za czas nieobecności w pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki 

nad dzieckiem regulują odrębne przepisy. 

 

3. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie dziecka są zatrudnieni, z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, 

może korzystać jedno z nich.”; 

 

 

 

2.6. Rozporządzenie o nadzorze pedagogicznym  

 

Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. ze zm. w dn. 11 lipca 2017 r.   

 

 

Rozporządzenie MEN  

z dnia ............................... 2017 r.  



w sprawie nadzoru pedagogicznego  

 

 

§ 3. 1. Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań   i czynności 

określonych w art. 55 ustawy, w trybie działań planowych lub doraźnych. 

 

2. Działania planowe i doraźne, o których mowa w ust. 1, prowadzone przez dyrektorów szkół i 

placówek wynikają z potrzeb szkoły lub placówki. 

 

§ 5. 1. Formami nadzoru pedagogicznego są: 

1) ewaluacja; 

2) kontrola; 

3) wspomaganie; 

4) monitorowanie. 

 

§ 12. 1. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem 

raportu, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady 

pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej — na 

zebraniu z udziałem dyrektora, nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania 

statutowe szkoły lub placówki. 

7. Dyrektor szkoły lub placówki informuje radę rodziców, samorząd uczniowski                  i radę 

szkoły, jeżeli rada taka została utworzona, o zakończeniu ewaluacji zewnętrznej                     i możliwości 

zapoznania się z raportem z ewaluacji, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu. 

 

8. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania raportu z ewaluacji, 

może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a w przypadku, o którym mowa w S 7 ust. 

2 — do organu sprawującego nadzór pedagogiczny i do kuratora oświaty, pisemne, umotywowane 

zastrzeżenia dotyczące raportu.  

 

 

§ 23. 1. Dyrektor szkoły lub placówki we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi 

stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 

 

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy 

szkoły lub placówki; 

 

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki; 

 

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

 

a) diagnozę pracy szkoły lub placówki, 

b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad. 



2. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do zagadnień uznanych  

w szkole lub placówce za istotne w jej działalności. 

 

3. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki   w szczególności: 

 

1) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki; 

 

2) monitoruje pracę szkoły lub placówki. 

 

§ 24. 1. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru 

pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w 

której nie tworzy się rady pedagogicznej na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących 

nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, w terminie do dnia 15 września 

roku szkolnego, którego dotyczy plan. 

 

2. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. l, jest opracowywany z uwzględnieniem wniosków z 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego w szkole lub placówce w poprzednim roku szkolnym oraz 

podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, o których mowa w art. 60 ust. 3 pkt 1 

ustawy. 

 

3. Plan nadzoru, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

 

1) przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia; 

 

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 

dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

szkoły lub placówki; 

 

3) zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań, o którym mowa w § 23 ust. 1 pkt 3; 

 

4) plan obserwacji, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt 1; 

 

5) zakres monitorowania, o którym mowa w § 23 ust. 3 pkt 2. 

 

  

4. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru, o którym mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub 

placówki niezwłocznie informuje radę pedagogiczną, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie 

tworzy się rady pedagogicznej — nauczycieli i osoby niebędące nauczycielami, które realizują zadania 

statutowe szkoły lub placówki, o wprowadzonych zmianach. 

 

§ 25. Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady 

pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej — na 

zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły 

lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

 


