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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 30 kwietnia 2013 r.

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach

(Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532)



Poradnia wydaje opinie w sprawach:

• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;

• odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;

• zwolnienia z nauki drugiego języka obcego;

• objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;

• dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 
indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;

• udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;

• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;

• pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 
ponadgimnazjalnej;

• zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;

• braku przeciwwskazań do wykonania przez dziecko pracy lub innych zajęć 
zarobkowych;

• objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu;

• objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub 
placówce;

• specyficznych trudności w uczeniu się;

• której mowa w art. 16 ust.10 pkt. 2 lit. 1 (nauczanie domowe);

• inne opinie.



Formularz opinii 

poradni psychologiczno-

pedagogicznej



Forma pomocy a problem

1. zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne 

2. zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

3. porady i konsultacje 

pedagoga/psychologa 

szkolnego  

4. zajęcia 

socjoterapeutyczne lub 

inne o charakterze 

terapeutycznym 

5. zajęcia logopedyczne 

• zaburzenia i odchylenia rozwojowe

• specyficzne trudności w uczeniu się

• trudności w nauce

• w szczególności - w spełnianiu wymagań 

edukacyjnych wynikających z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla 

danego etapu edukacyjnego

• problemy społeczno-emocjonalne

• dysfunkcje i zaburzenia utrudniające 

funkcjonowanie społeczne

• zaburzenia mowy, które powodują 

zaburzenia komunikacji i utrudniają 

naukę



1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• dla kogo?

o dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi

o dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

• forma/ilość osób:

o grupowa – liczba uczestników nie może przekraczać 5 osób

• osoba prowadząca zajęcia:

o nauczyciel specjalista (ukończone studia podyplomowe z zakresu diagnozy      

i terapii pedagogicznej)

• czas trwania: 

o czas – 60 minut 

o całość - minimum 3 lata (wg prof. M.Bogdanowicz)

Ze względu na specyfikę zaburzeń – terapia może trwać dłużej.



1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• forma ewaluacji programu terapeutycznego:
o prace uczniów,
o wstępne i końcowe sprawdziany podstawowych umiejętności szkolnych,
o cykliczna obserwacja uczniów (aktywność, tempo pracy, sprawność 

manualna, praca domowa)

• forma ewaluacji pracy realizatora programu:
o ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczniów, biorących udział w terapii 

pedagogicznej 
o ankiety ewaluacyjne wypełnione przez rodziców uczniów, biorących udział 

w terapii pedagogicznej.



1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• ważne:

o termin „ryzyko dysleksji” oznacza zagrożenie wystąpieniem specyficznych 

trudności w czytaniu i pisaniu

o opinia psychologiczno – pedagogiczna o specyficznych trudnościach w uczeniu 

się może być wydawana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu trzeciej klasy 

szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szóstej klasy

o określenie „głęboka dysleksja” zostało zaproponowane dla przypadków 

bardzo nasilonych specyficznych trudności w czytaniu  i pisaniu

o określenie „dysleksja skompensowana” ma wskazać, że wprawdzie dysleksja 

jest problemem całego życia, to jednak można osiągnąć znaczną poprawę, a 

nawet ustąpienie trudności w czytaniu i pisaniu.



1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• ważne:

Aktualnie działający w Polsce system pomocy terapeutycznej jest 
systemem pięciopoziomowym, odpowiadającym potrzebom dzieci o różnym 
stopniu nasilenia trudności w czytaniu i pisaniu. 

Jest spójny, jednak nie funkcjonuje dobrze z powodu braku dostępności 
wszystkich form pomocy:

1. Pierwszy poziom: Realizując postulat indywidualizacji nauczania nauczyciel 
powinien zapewnić dziecku dyslektycznemu o stosunkowo niewielkich 
trudnościach w nauce indywidualny program z dostosowaniem wymagań do 
jego możliwości oraz pozostając w ścisłej współpracy z rodzicami, wskazać 
dodatkowe ćwiczenia do wykonywania w szkole i domu

2. Drugi poziom: zespół korekcyjno – kompensacyjny w przypadku bardziej 
nasilonych trudności zalecony w opinii psychologiczno – pedagogicznej.



1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• ważne:

3. Trzeci poziom: terapia indywidualna. Dzieci, które wymagają indywidualnej i 

poszerzonej pomocy terapeutycznej uczęszczają na terapię do poradni 

psychologiczno – pedagogicznej

4. Czwarty poziom: klasy terapeutyczne

5. Piąty poziom: stacjonarne oddziały terapeutyczne

• W praktyce pomocą terapeutyczną obejmuje się w Polsce głównie dzieci 

z klas I – III.



1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• prawidłowo zbudowany program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych obejmuje 

następujące obszary oddziaływań:

1. aspekt psychoterapeutyczny

2. aspekt psychokorekcyjny, 

psychokompensacyjny

3. aspekt psychodydaktyczny

Aspekt psychoterapeutyczny:

• występujący w interakcji dziecko –

psychoterapeuta – grupa 

• dotyczy wywierania wpływu kształtującego 

postawę uczestnictwa w procesie 

terapeutycznym, rozwijania motywacji do 

nauki, uczenia sposobów pokonywania 

trudności, odporności na niepowodzenia

i budowania wiary we własne możliwości.

Cel: przezwyciężanie skutków 

niepowodzeń szkolnych

Kierunek pracy korekcyjno –

kompensacyjnej:  przywrócenie 

prawidłowych postaw wobec siebie oraz 

otoczenia.

4. aspekt ogólnorozwojowy



1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• prawidłowo zbudowany program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych obejmuje 

następujące obszary oddziaływań:

Aspekt psychokorekcyjny, 
psychokompensacyjny:

• stosowanie szeregu zabiegów korekcyjno 
– kompensacyjnych zmierzających do 
osiągania uogólnionych sprawności 
całokształtu funkcji percepcyjno –
motorycznych zaangażowanych podczas 
czynności czytania i pisania.

Cel: usuwanie bezpośrednich przyczyn 
trudności w nauce.

Kierunek pracy korekcyjno –
kompensacyjnej: usprawnianie 
zaburzonych procesów w zakresie funkcji 
percepcyjno – motorycznych, które są 
niezbędne w nauce czytania, pisania, 
liczenia.

1. aspekt psychoterapeutyczny

2. aspekt psychokorekcyjny, 

psychokompensacyjny

3. aspekt psychodydaktyczny

4. aspekt ogólnorozwojowy



1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• prawidłowo zbudowany program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych obejmuje 

następujące obszary oddziaływań:

Aspekt psychodydaktyczny – kształtowanie 
prawidłowej umiejętności czytania i pisania 
na miarę aktualnych i przyszłych potrzeb 
ucznia oraz wymagań programu nauczania 
poprzez stosowanie specjalnych metod 
nauki czytania i pisania, modeli ćwiczeń 
i pomocy terapeutycznych.

Cel: umożliwienie opanowania 
podstawowych umiejętności szkolnych.

Kierunek pracy korekcyjno –
kompensacyjnej: nauka, wyrównywanie 
braków programowych z j. polskiego, 
matematyki i ćwiczenie umiejętności 
w zakresie czytania i pisania.

1. aspekt psychoterapeutyczny

2. aspekt psychokorekcyjny, 

psychokompensacyjny

3. aspekt psychodydaktyczny

4. aspekt ogólnorozwojowy



1. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 

• prawidłowo zbudowany program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych obejmuje 

następujące obszary oddziaływań:

Aspekt ogólnorozwojowy – pobudzanie 
wszechstronnego rozwoju 
psychoruchowego i emocjonalnego, 
aktualizowanie, uzupełnianie wiedzy 
ogólnej oraz szczegółowej z różnych 
dziedzin, rozwijanie zainteresowań i 
zamiłowań dziecka.

1. aspekt psychoterapeutyczny

2. aspekt psychokorekcyjny, 

psychokompensacyjny

3. aspekt psychodydaktyczny

4. aspekt ogólnorozwojowy



2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

• dla kogo?

o dla uczniów mających trudności w nauce, 

o w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu 

edukacyjnego

• forma/ilość osób:

o zajęcia grupowe

o liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8

• osoba prowadząca zajęcia:

o nauczyciel przedmiotu.



2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

• czas trwania: 

o 45 minut

o całość - zależna od problemów ucznia, uwarunkowań trudności i 

osiąganych postępów

• forma ewaluacji:

o wyrównanie zaległości i braków w umiejętnościach szkolnych

o brak nawarstwiania się trudności i zaniedbań

o poprawa ocen.



2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

• ważne:

uczeń sprawny intelektualnie

zaniedbany dydaktycznie 

i środowiskowo

uczeń o intelekcie niższym 

niż przeciętny

i/lub zaniedbany dydaktycznie

i środowiskowo

I.I.              69             85                  115        130

~68% 14 % 2%2%

I.I. od 70 do 84  - rozwój niższy niż przeciętny

ok. 14% populacji

...czyli 4 uczniów w 30-osobowej klasie



2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

• ważne:

ma potencjał intelektualny, 

aby nadrobić zaległości 

i osiągać sukcesy

nie ma potencjału, aby poradzić sobie 

z wymaganiami szkolnymi:

słabo rozwinięte funkcje poznawcze 

(myślenie, pamięć, uwaga, percepcja)

+

(często) nieprawidłowości rozwoju

sfery emocjonalno-społecznej

oraz motywacyjno-wolicjonalnej.

uczeń sprawny intelektualnie

zaniedbany dydaktycznie 

i środowiskowo

uczeń o intelekcie niższym 

niż przeciętny

i/lub zaniedbany dydaktycznie 

i środowiskowo



2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

• ważne:

odniesione sukcesy wzmacniają jego 

motywację do nauki

nie osiąga sukcesów, bo mimo pomocy 

nie jest w stanie poradzić sobie 

z wymaganiami edukacyjnymi

trwale potrzebuje:
• dostosowania wymagań edukacyjnych 

m.in. złagodzenia kryteriów oceniania

• ciągłej uwagi i pomocy 

nauczyciela/rodzica

• indywidualnego traktowania jego 

trudności.

pomoc w formie zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych 

może być zakończona, 

kiedy nadrobi zaległości i zacznie 

osiągać pozytywne wyniki

uczeń sprawny intelektualnie

zaniedbany dydaktycznie 

i środowiskowo

uczeń o intelekcie niższym 

niż przeciętny

i/lub zaniedbany dydaktycznie

i środowiskowo



2. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

• ważne:

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(ograniczone możliwości ewaluacji 

w oparciu o postępy)

+ 

dostosowanie wymagań edukacyjnych

przez cały czas trwania edukacji

uczeń sprawny intelektualnie

zaniedbany dydaktycznie 

i środowiskowo

uczeń o intelekcie niższym 

niż przeciętny

i/lub zaniedbany dydaktycznie 

i środowiskowo

dodatkowa pomoc specjalistyczna:

• w szkole (z uwagi na 

współwystępujące problemy)

• w poradni (np. konsultacja 

zawodoznawcza, wychowawcza).



3. porady i konsultacje pedagoga/psychologa szkolnego  

• dla kogo?

• m.in. uczniowie:

o w sytuacji kryzysowej, bądź traumatycznej, 

o z zaburzeniami lękowymi, adaptacyjnymi, 

o z chorobą przewlekłą, 

o z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, 

o z niepowodzeniami edukacyjnymi, 

o z trudną sytuacją rodzinną

• forma: 

o zajęcia indywidualne 

• osoba prowadząca zajęcia: 

o pedagog szkolny

o psycholog szkolny



3. porady i konsultacje pedagoga/psychologa szkolnego  

• czas trwania:

o spotkanie - do 60 minut - w zależności od zgłaszanego problemu

o całość  - w zależności od zgłaszanego problemu

(jednorazowa konsultacja lub cykl spotkań)

• forma ewaluacji: 

o osiągnięcie założonego celu/ rozwiązanie problemu 

o informacja zwrotna od ucznia, rodziców, wychowawców, nauczycieli

o dane z obserwacji ucznia

• ważne: 

o środowisko funkcjonowania dziecka (rodzina, szkoła, rówieśnicy)

o kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia



4. zajęcia socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym

• dla kogo?

o uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie 

społeczne

• forma/ilość osób: 

o zajęcia grupowe do 10 osób

• osoba prowadząca zajęcia: 

o specjalista posiadający kompetencje do prowadzenia zajęć 

socjoterapeutycznych (różne programy)

• czas trwania: 

o 60 minut

o całość - według planu terapeutycznego/ programu zajęć



4. zajęcia socjoterapeutyczne lub inne o charakterze terapeutycznym

• forma ewaluacji: 

O formie i sposobie ewaluacji decyduje specjalista prowadzący zajęcia.

Pod uwagę warto wziąć:

o dane z obserwacji ucznia np. pożądane zmiany zachowania

o informację od rodziców, nauczycieli, rówieśników

• ważne: 

o współpraca i uzyskiwanie informacji o środowisku funkcjonowania dziecka 

(rodzina, szkoła, rówieśnicy)



5. zajęcia logopedyczne 

• dla kogo?

o uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują nieprawidłowości w 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę (m.in. SLI, afazja, wady 

wymowy)

o wytypowani na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznych lub 

logopedycznych badań przesiewowych

• forma/ilość osób:

o zajęcia w grupach do maksymalnie 4 osób 

o terapia indywidualna jest wskazana, jeśli wynika to z opinii 

psychologiczno-pedagogicznej lub w przypadku głębszych, złożonych 

zaburzeń

o w sytuacji zajęć grupowych zaleca się dobranie uczniów pod kątem 

podobnych deficytów

• osoba prowadząca zajęcia:

o logopeda, neurologopeda



5. zajęcia logopedyczne 

• czas trwania: 

o czas trwania jednostki to 60 minut. W uzasadnionych przypadkach 

dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym, 

zachowując ustalony dla ucznia łączny czas.

o długość terapii jest indywidualna, zależy od rodzaju zaburzeń oraz 

zaangażowania dziecka i rodziców. Powinna trwać do momentu 

wypracowania prawidłowej komunikacji językowej

• forma ewaluacji:

o kontrolne badania logopedyczne (np. semestralne), obserwacja

• ważne:

o zalecane jest rozpoczęcie terapii z uczniem młodszym, najlepiej już w 

czasie realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego; 

o konieczna jest współpraca z rodzicami: 

o jasno przekazywane instrukcje do pracy w domu (np.  w formie zapisu 

w zeszycie), 

o cykliczne spotkania, w czasie których rodzic jest z dzieckiem.   
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