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Podstawa prawna: 

I. Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017 r. ws. zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591) 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega m. in. na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia. Zadania w ramach PPP: 

 rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie (diagnozowanie środowiska 

ucznia, rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych, 

rozpoznawanie uzdolnień i zainteresowań); 

 wspieranie potencjału rozwojowego ucznia i stwarzanie warunków do jego aktywnego 

i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym (organizowanie 

form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspieranie ucznia z uzdolnieniami, 

udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego 

stwierdzono zaburzenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się). 

Potrzeba objęcia ucznia PPP w szkole wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

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; 
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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 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji; 

9) warsztatów. 

II. Rozporządzenie MEN z dn. 14 lutego 2017 ws. podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej i innych typów szkół (Dz. U. 2017 poz. 356) 

Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej: 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych; 

2) sprawne wykorzystanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, kształcenie myślenia 

matematycznego; 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystywanie informacji; 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym 

wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie; 

5) rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych; 

6) praca w zespole i społeczna aktywność; 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

III.  Rozporządzenie MEN ws. warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578) 

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,  

2) niedostosowanych społecznie,  

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. 
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Formy zajęć prowadzonych w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

1.  Zajęcia dla dzieci odroczonych z grup „zerowych” 

  objęcie dzieci zajęciami zgodnymi z zaleceniami z opinii z Poradni Psychologiczno-   

   Pedagogicznych. 

2. Zajęcia dla dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu 

(ryzyko dysleksji, dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) 

  objęcie uczniów zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi na podstawie opinii  

   z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 

3. Zajęcia dla dzieci i młodzieży z trudnościami nauce 

  objęcie uczniów zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi na podstawie opinii  

   z  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 

4. Zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju mowy 

  objęcie uczniów zajęciami logopedycznymi na podstawie opinii z Porani   

  Psychologiczno-Pedagogicznych. 

5. Zajęcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji społecznej, zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, sprawiających duże problemy wychowawcze 

  objęcie uczniów zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno-społeczne, 

terapeutycznymi na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych i na 

podstawie obserwacji. 

6. Zajęcia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi 

  objęcie dzieci i młodzieży zajęciami rewalidacyjnymi. 

7. Zajęcia dla dzieci i młodzieży uzdolnionej 

  objęcie uczniów zajęciami dodatkowymi. 

Wychowawcy z pomocą nauczycieli przedmiotów zobowiązani są przygotować plany 

działań wspierających na podstawie zaleceń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych. 

Ksero planów należy złożyć u pedagogów szkoły. Po pierwszym semestrze należy dokonać 

ewaluacji podjętych działań.  

Dla uczniów z niepełnosprawnościami intelektualnymi, którzy posiadają orzeczenie  

o kształceniu specjalnym, wychowawca wraz z nauczycielami przedmiotów zobowiązany jest 

do przygotowani IPET-u (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny). Ksero 

dokumentu należy złożyć u pedagogów szkoły. 
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PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH 

na rok szkolny 2017/2018  (PRZYKŁAD) 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA:  z  niepowodzeniami edukacyjnymi  

Imię i nazwisko ucznia, klasa uwagi)   

Cele ogólne (wizja rozwoju ucznia) 

 

 wyrównywanie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych 

wynikających z wymagań edukacyjnych, 

 kształtowanie pozytywnej motywacji do nauki, 

 wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za wyniki szkolne, 

 podejmowanie oddziaływań wychowawczych, profilaktycznych 

związanych z realizacją obowiązku szkolnego (wagary) 

DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM  

(w odniesieniu do ustalonych przez dyrektora form pomocy psychologiczno-pedagogicznej): 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE (obowiązkowe): zakres dostosowania warunków i wymagań edukacyjnych  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

Wszystkie zajęcia 

przedmiotowe: 

 z uwagi na niskie tempo czytania ucznia konieczne jest dawanie większej 

ilości czasu na czytanie tekstów, poleceń i instrukcji, szczególnie podczas 

samodzielnej pracy lub sprawdzianów;  

 wyznaczanie krótszych partii materiału do nauki, pomoc w selekcji materiału, 

wyznaczanie fragmentów do opracowania w domu,  

 aranżowanie w procesie lekcyjnym metod wpływu osobistego: przykład 

osobisty, doradztwo wychowawcze, organizowanie sytuacji i doświadczeń, 

nagradzanie i karanie, uświadamianie skutków zachowań, trening 

ZAJĘCIA DODATKOWE, SPECJALISTYCZNE, NADOBOWIĄZKOWE 

(załącznik: dziennik zajęć – program zajęć: cele, zadania, tematyka, metody) 

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

Język polski – Imię i nazwisko nauczyciela (w okresie wrzesień-maj    

– spotkania cotygodniowe (wg dziennika zajęć).  

Matematyka – Imię i nazwisko nauczyciela (w okresie wrzesień-maj   

 – spotkania cotygodniowe (wg dziennika zajęć). 

Zajęcia specjalistyczne Nie dotyczy 

Konsultacje Język angielski – Imię i nazwisko nauczyciela (spotkania raz w miesiącu 

wg harmonogramu dla klasy) 

Porady Pedagog - Imię i nazwisko – rozmowy wspierające nt. Metod skutecznego 

uczenia się i powtarzania (wrzesień, grudzień, maj - roku szkolnego). 

Inne  

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA 

Konsultacje indywidualne dla rodziców (spotkania wg harmonogramu: ( daty, godziny wywiadówek) 

Porady wychowawcze – psycholog szkolny (terminy) 

Warsztaty, szkolenie nt. umiejętności wychowawczych (wychowawca, pedagog, psycholog szkolny - terminy) 

ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z PLACÓWKAMI, ORGANIZACJAMI 

Konsultacje psychologiczne z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – w miarę potrzeb. 

Konsultacje w sprawie ucznia i jego rodziny m.in.: w MOPR , Sąd-kuratorzy– w miarę potrzeb. 

Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu: 

 

 

Podpis dyrektora: 
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PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH 

na rok szkolny 2017/2018 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA: 

ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania (dysleksja rozwojowa, dysortografia, dysgrafia) 

Imię i  nazwisko ucznia, klasa (uwagi)   

Cele ogólne (wizja rozwoju ucznia) 

 
 doskonalenie  umiejętności szkolnych w zakresie czytania i 

pisania (usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych), 

 wdrożenie do pracy ćwiczeniowej w zakresie czytania i  pisania, 

 wdrażanie do autokorekty wypowiedzi pisemnych, 

 wzmacnianie motywacji do pokonywania trudności 

ortograficznych 

DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM  

(w odniesieniu do ustalonych przez dyrektora form pomocy psychologiczno-pedagogicznej): 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE (obowiązkowe): zakres dostosowania warunków i wymagań edukacyjnych  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

Wszystkie zajęcia 

przedmiotowe: 

 uwzględnianie niskiego tempa czytania w czasie czytania tekstów, poleceń, 

instrukcji, szczególnie podczas samodzielnej pracy nad zadaniami lub w 

czasie  sprawdzianów, 

 dostosowanie kryteriów oceny z prac pisemnych; wydłużenie czasu na 

wykonywanie prac pisemnych z każdego przedmiotu zgodnie z potrzebami 

uczennicy, biorąc pod uwagę konieczność ich dodatkowego sprawdzenia 

przed oddaniem,  

 w przypadku trudności z odczytaniem pracy uczennicy odpytywanie ustne, 

 zróżnicowanie metod nauczania, 

ZAJĘCIA DODATKOWE, SPECJALISTYCZNE, NADOBOWIĄZKOWE 

 (załącznik: dziennik zajęć – program zajęć: cele, zadania, tematyka, metody) 

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

Język angielski – Imię i nazwisko nauczyciela - w okresie wrzesień-maj 

2017/2018 –  spotkania cotygodniowe (wg dziennika zajęć).  

Zajęcia specjalistyczne Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – imię i nazwisko nauczyciela (okres 

pracy) 

Konsultacje Język polski – Imię i nazwisko nauczyciela (spotkania raz w miesiącu wg 

harmonogramu dla klasy …) 

Porady Pedagog - imię i nazwisko – rozmowa nt. Metod skutecznego uczenia się i 

powtarzania (wrzesień 2017). 

Wychowawca - imię i nazwisko, dyrekcja - imię i nazwisko – rozmowa, 

prelekcja nt. przebiegu i organizacji egzaminów zewnętrznych (marzec 

2018) 

Inne  

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA 

Pedagogizacja rodziców – ukierunkowanie pracy uczennicy w domu: Imię i nazwisko nauczyciela (październik 

2017) 

Kontrakt z rodzicami dotyczący pracy ćwiczeniowej ucznia w domu: pedagog szkolny – Imię i nazwisko 

(październik 2017) 

ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z PLACÓWKAMI, ORGANIZACJAMI 

Konsultacje w sprawie uczennicy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

Współpraca z Polskim Towarzystwem Dysleksji. 

 

Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu: 

 

 

Podpis dyrektora: 
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PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH 

na rok szkolny 2017/2018 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIA: w sytuacji kryzysowej lub 

traumatycznej 

Imię i  nazwisko ucznia, klasa (uwagi)  

Cele ogólne (wizja rozwoju ucznia)  udzielanie wsparcia psychologicznego, 

pedagogicznego, 

 umożliwianie rozwiązywania osobistych problemów, 

 ukierunkowanie aktywności, modyfikowanie 

nieadekwatnych wzorów zachowań, 

DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM  

(w odniesieniu do ustalonych przez dyrektora form pomocy psychologiczno-pedagogicznej): 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE (obowiązkowe): zakres dostosowania warunków i wymagań edukacyjnych  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

Wszystkie zajęcia 

lekcyjne: 

 eliminowanie sytuacji stresogennych, czynników niekorzystnie wpływających 

na funkcjonowanie ucznia, 

 zapewnienie poczucia bezpieczeństwa emocjonalnego w szkole, w zespole 

klasowym 

ZAJĘCIA DODATKOWE, SPECJALISTYCZNE, NADOBOWIĄZKOWE 

 (załącznik: dziennik zajęć – program zajęć: cele, zadania, tematyka, metody) 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze Nie dotyczy 

Zajęcia specjalistyczne Zajęcia terapeutyczne z psychologiem – Imię i nazwisko (październik-

grudzień 2017 spotkania cotygodniowe (wg dziennika zajęć). 

Konsultacje Język polski – Imię i nazwisko nauczyciela - wg harmonogramu 

konsultacji przedmiotowych dla uczniów klasy … 

Porady Psycholog, pedagog szkolny - Imię i nazwisko -  rozmowy wspierające, 

pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów edukacyjnych (wg 

ustalonego z uczennicą harmonogramu). 

Inne Wychowawca - Imię i nazwisko: analiza i ocena funkcjonowania 

uczennicy, obserwacja, rozmowa  z uczennicą, rodzicami – ankiety. 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA 

Konsultacje dla rodziców – ukierunkowanie w postępowaniu z córką w domu: Imię i nazwisko wychowawcy, 

pedagoga/psychologa szkolnego (październik 2017) 

ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z PLACÓWKAMI, ORGANIZACJAMI 

Konsultacje w sprawie uczennicy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w miarę potrzeb). 

Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu: 

 

Podpis dyrektora: 
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PLAN DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH 

na rok szkolny 2017/2018 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA DLA UCZNIÓW: ze szczególnymi uzdolnieniami 

matematycznymi 

Imię i  nazwisko ucznia, klasa (uwagi) 1. …. 

2. … 

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

Cele ogólne (wizja rozwoju ucznia)  wspieranie rozwoju zdolności matematycznych 

 rozwijanie umiejętności … 

 pogłębianie zainteresowań treściami 

matematycznymi, naukami ścisłymi 

DZIAŁANIA REALIZOWANE Z UCZNIEM  

(w odniesieniu do ustalonych przez dyrektora form pomocy psychologiczno-pedagogicznej): 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE (obowiązkowe): zakres dostosowania warunków i wymagań edukacyjnych  

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia 

Matematyka:  wprowadzanie dodatkowych treści nauczania o zagadnienia znajdujące się w 

kręgu zainteresowań uczniów 

 ukierunkowanie pracy samokształceniowej uczniów w domu 

 ukierunkowanie w przygotowaniach do konkursów i olimpiad 

matematycznych 

 zróżnicowanie metody nauczania procesie lekcyjnym 

ZAJĘCIA DODATKOWE, SPECJALISTYCZNE, NADOBOWIĄZKOWE 

 (załącznik: dziennik zajęć – program zajęć: cele, zadania, tematyka, metody) 

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

Nie dotyczy 

Zajęcia specjalistyczne Nie dotyczy 

Konsultacje Matematyka - Imię i nazwisko nauczyciela -  spotkania wg harmonogramu 

konsultacji dla uczniów przygotowujących się do konkursów, olimpiad  

(1 środa każdego  miesiąca – 1h) 

Porady Nie dotyczy 

Inne - 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW UCZNIA 

Konsultacje dla rodziców – pomoc w uzyskiwaniu wsparcia finansowego (stypendia naukowe, …) 

ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA Z PLACÓWKAMI, ORGANIZACJAMI 

Współpraca z innymi szkołami, szkołami wyższymi. 

Współpraca z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uzdolnionej. 

Podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu: 

 

Podpis dyrektora: 
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INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 

na rok szkolny 2017/2018 

 

I. OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU  

1.  Imię i nazwisko dziecka, 

data urodzenia, 

grupa, rok szkolny 

Wojciech  

02.09.2007 r.  

Przedszkole Publiczne Nr 34, Grupa II, rok szkolny 2011/2012 

2.  Numer orzeczenia,  

z dnia 

341/2009/2010. 

z  dnia 23.04.2010 

3.  Okres na jaki utworzono 

IPET 

Rok szkolny 2017/2018 

4.  Rozpoznanie wynikające z 

 orzeczenia: 

Niepełnosprawność ruchowa 

5.  Zalecenia zawarte 

w orzeczeniu 

Wskazane kształcenie specjalne dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową w 

przedszkolu ogólnodostępnym lub oddziale integracyjnym.  

W pracy dydaktyczno-wychowawczej należy zwrócić uwagę na: 

 kontynuowanie rehabilitacji ruchowej, 

 usprawnienie motoryki dużej i małej, 

 doskonalenie czynności samoobsługowych, rozwijanie samodzielności, 

  kontynuowanie terapii logopedycznej, 

 prowadzenie systematycznych ćwiczeń ogólnorozwojowych. 

Ważne jest umieszczenie dziecka w grupie rówieśniczej. Pobyt w przedszkolu 

wpłynie stymulująco na rozwój mowy czynnej i biernej, a zajęcia pedagogiczne 

przyczynią się do podniesienia ogólnego poziomu psychofizycznego. Ważna jest 

ścisła współpraca z rodzicami. 

6.  Wynik wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka 

Mocne strony ucznia: 

 dziecko rozumie polecenia, 

  jest zainteresowane zajęciami edukacyjnymi, 

 nawiązuje kontakt z rówieśnikami i opiekunami, 

 uczy się prostych tekstów i piosenek, 

 sygnalizuje potrzeby fizjologiczne, 

 dokonuje prostych identyfikacji, 

 potrafi skupić uwagę na wykonywanych czynnościach, 

 siedzi bez podparcia, 

 czworakuje, ale wymaga dużej motywacji, 

 umie się przedstawić, 

 zna imiona i nazwiska kolegów z grupy, 

 potrafi zgodnie bawić się z kolegami w grupie, 

 uczestniczy w zabawach i zajęciach organizowanych przez 

nauczyciela,  

 reaguje na polecenia nauczyciela, 

 korzysta z pomocy nauczyciela jako pośrednika 

w sytuacjach trudnych, 

 rozumie znaczenie zwrotów grzecznościowych i wie, kiedy 

je używać, 

 określa własne potrzeby i nazywa uczucia, 

 rozpoznaje przybory i przedmioty służące do wykonywania 

Trudności ucznia: 

 zaburzenia motoryki dużej i małej, 

 wymaga pomocy przy samoobsłudze, 

 dziecko ma wadę wzroku korygowaną okularami, 

 występuje wada wymowy z uwagi na obniżenie napięcia 

narządów artykulacyjnych dziecko ma problemy z 

prawidłową artykulacją fonacji i płynnością wypowiedzi. 
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czynności higienicznych,  

 szanuje wspólne zabawki, 

 wykazuje chęć porozumiewania się, 

 udziela odpowiedzi na pytania, 

 zadaje pytania, 

 uczestniczy aktywnie w zabawach kształtujących 

poprawność wymowy, 

 kojarzy prawidłowo nazwę z przedmiotem, 

 zna zasady zdrowego stylu życia, 

 zna zasady właściwego odżywiania się, 

 dostrzega związek między chorobą, a leczeniem się, 

 podrzuca piłkę, 

 próbuje rzucać do celu, 

 uczestniczy w zabawach ruchowych z pomocą nauczyciela, 

 zna podstawowe zasady ruchu drogowego, 

 zachowuje rezerwę wobec osób obcych, 

 uczestniczy w audycjach muzycznych, uroczystościach, 

przedstawieniach teatralnych, 

 próbuje śpiewać piosenki, 

 ogląda ilustracje, zdjęcia i reprodukcje, 

 używa różnych przyborów i materiałów plastycznych, 

 rozpoznaje różne środki lokomocji,  

 nazywa typowe zjawiska atmosferyczne, 

 rozumie konieczność ubierania się w zależności od pogody, 

 zna niektóre rośliny, 

 rozpoznaje niektóre zwierzęta, 

 wie ze należy dbać o rośliny i zwierzęta, 

 wie ze człowiek powinien dbać o przyrodę, 

 zna kolory podstawowe,  

 nazywa części ciała, 

 potrafi policzyć poprawnie 3 przedmioty,  

 rozpoznaje kształt koła, 

 porównuje wielkości długi, krótki, wysoki, niski, 

 wie, że jest dzień, noc,  

 składa obrazek pocięty na kilka elementów, 

 rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia, 

 słucha krótkich opowiadań i wierszy, 

 rozpoznaje swój znaczek w szatni łazience, 

II. ZAKRES DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

7.  Realizowany program 

edukacyjny: 

- podstawa programowa, 

-adaptacja programu, 

-indywidualny program 

edukacyjny 

1). Program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” Elżbiety 

Tokarskiej i Jolanty Kopały. 

2). Podstawa programowa realizowana w pełni bez konieczności adaptacji 

 - nie ma konieczności adaptacji programu 

 - indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny  

III. RODZAJ I ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW 
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8.  Zakres zintegrowanych działań nauczycieli  

i specjalistów: 

 

Rewalidacja indywidualna ogólnorozwojowa. 

Prowadząca: mgr Monika K. 

 

1. Ćwiczenie sprawności manualnej 

i grafomotorycznej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

3. Stymulacja rozwoju poznawczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele prowadzący:  

mgr Anna W.  

 

 

 

 

 

Rodzaj działań: 

 

1. Usprawnianie całej ręki poprzez ćwiczenia 

rozmachowe: 

 Wykonywanie w powietrzu prostych ruchów 

pionowych, poziomych oraz okrężnych; 

 Rysowanie w powietrzu dużych wzorów 

 Rysowanie na dużym arkuszu lasek, ślimaków, kół; 

 Pokrywanie dużych płaszczyzn kredkami, 

mazakami; 

 Zabawa w naśladowanie ptaków; 

2. Usprawnianie ruchów dłoni, nadgarstka i palców 

poprzez ćwiczenia manualne: 

 Wymachy dłoni (pożegnanie, odganianie muchy); 

 Robienie kulek z gazet; 

 Obrysowywanie figur geometrycznych; 

 Zabawy w „grę na pianinie”, „pisanie na 

maszynie”; 

 Lepienie z plasteliny, masy papierowej; 

 Wydzieranki z papieru; 

 „Zabawy paluszkowe”; 

 Rysowanie w szablonie; 

 Naklejanie małych elementów; 

3. Usprawnianie ruchu chwytnego palców: 

 Zbieranie koralików do pojemnika; 

 Nawlekanie koralików na sznurek; 

4. Zmniejszanie nadmiernego napięcia mięśni rąk: 

 Malowanie kulkami z waty; 

 Malowanie patyczkami do uszu; 

 Malowanie kształtów „e” i „o” bez odrywania ręki; 

5. Nauka prawidłowego trzymania ołówka. 

Ćwiczenia graficzne: 

 kalkowanie prostych wzorów; 

 rysowanie po śladzie bez odrywania ręki; 

 łączenie kropek; 

 zamalowywanie małych powierzchni kredkami; 

 rysowanie labiryntów; 

 toczenie piłki do celu; 

 rzucanie do celu; 

 leniwe ósemki Denisona; 

 układanie prostych budowli z klocków; 

 

1. Rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez 

kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania 

i różnicowania bodźców wzrokowych: 
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mgr Barbara O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Terapia logopedyczna. 

Prowadząca: mgr Paulina T. -  logopeda 

5. Stymulacja rozwoju mowy: 

6. Rozwijanie  sprawności aparatu fonacyjnego: 

7. Rozwijanie percepcji słuchowej: 

 

 

Nauczyciele prowadzący:  

mgr Anna W.  

mgr Barbara O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 rozpoznawanie treści obrazków; 

 różnicowanie kolorów; 

 różnicowanie prostych figur geometrycznych; 

 dobieranie jednakowych obrazków; 

 spostrzeganie różnic; 

 układanie prostych puzzli; 

 wyszukiwanie braków na obrazku; 

 układanie obrazków wg wzoru; 

2. Rozwijanie percepcji słuchowej poprzez 

kształtowanie umiejętności prawidłowego 

rozpoznawania i naśladowania dźwięków: 

 wysłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów 

otoczenia i odgłosów przyrody; 

 naśladowanie odgłosów otoczenia i odgłosów 

przyrody; 

 odtwarzanie przez dziecko rytmu (klaskanie, 

wystukiwanie); 

 dobieranie w pary wyrazów tworzących rymy; 

3. Rozwijanie procesów myślenia 

 układanie prostych historyjek obrazkowych i 

opowiadanie ich; 

 dobieranie przedmiotów w pary; 

 klasyfikowanie przedmiotów ze względu na 

wspólną cechę; 

 sekwencje czasowe; 

4. Usprawnianie zdolności zapamiętywania: 

 uczenie się wierszyków, piosenek, pór roku, dni 

tygodnia; 

 układanie prostych wzorów z pamięci; 

 

Systematyczna kontynuacja zalecanych ćwiczeń z 

zakresu rewalidacji ogólno rozwojowej w trakcie 

pobytu dziecka w przedszkolu przez nauczycieli 

wychowawców.  

 kształtowanie prawidłowej kinetyki i kinestetyki 

aparatu artykulacyjnego, 

 stosowanie masażu logopedycznego artykulatorów, 

 stosowanie masażu logopedycznego mięśni 

mimicznych twarzy,  

 stosowanie ustno-twarzowej regulacji terapii 

Castillo Morralesa, 

 stymulowanie do labializacji w sytuacji zabawowej, 

 rozwijanie mowy biernej, 

 wykonywanie ćwiczeń języka, 

 wykonywanie ćwiczeń mięsni pierścienia 

zwierającego gardło, 

 kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, 

 wydłużanie fazy wydechowej, 

 wyrabianie równomierności siły wydechu, 

 wyrabianie umiejętności gospodarowaniem 
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8. Doskonalenie czynności samoobsługowych. 

 

Nauczyciele prowadzący:  

mgr Anna W., mgr Barbara O. 

 

9. Kształtowanie nawyków higienicznych: 

 

 

10. Wykonywanie czynności samoobsługowych:  

 

 

 

wydechu, 

 uzyskanie koordynacji fonacyjno-oddechowej, 

 kształtowanie prawidłowej fonacji. 

 lokalizacja dźwięków w przestrzeni. 

 

Organizowanie zabaw z: 

 ćwiczeniami ortofonicznymi 

usprawniającymi narządy mowy i utrwalenie 

prawidłowej artykulacji, 

 ćwiczeniami oddechowymi regulującymi aparat 

oddechowy: wdech i wydech, 

 ćwiczeniami gramatycznymi umożliwia-jącymi 

naukę prawidłowego stosowania form fleksyjnych, 

wzbogacenia mowy przez prawidłowe używanie 

przyimków, spójników, zaimków, przysłówków, 

 układanki obrazkowe, rymowanki, zagadki słowno-

obrazkowe, zabawy dydaktyczne, 

 wycieczki, zabawy, rozmowy prowadzone przy 

obrazkach, 

 słuchanie opowiadań, rozmowy,  

 nauka wierszy i piosenek 

 

 kształtowanie sprawności prawidłowego 

wykonywania czynności higienicznych, 

 usprawnianie jedzenia łyżką i picie z kubka, 

 spożywa posiłek przy stole, zachowuje czystość w 

miejscu jedzenia, 

 korzysta po posiłku z serwetek, 

 zgłasza potrzeby fizjologiczne, 

Sposoby realizacji:  

 pokaz, praktyczne wykonywanie czynności, 

 śpiewanie piosenek, przekaz literacki (wiersze, 

opowiadania), 

 wyliczanki, rymowanki. 

 

IV. FORMY, SPOSOBY I OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY 

9.  Formy pomocy udzielanej uczniowi Sposoby 

 

Okres/wym. godz. 

 

Zajęcia resocjalizacyjne Nie dotyczy   

------------------------------------- 

Zajęcia socjoterapeutyczne Nie dotyczy   

------------------------------------- 

Zajęcia rehabilitacyjne Nie odbywają się w 

przedszkolu 

 

------------------------------------- 

Zajęcia rewalidacyjne Zajęcia indy wid. 

praktyczne 

Dwa razy w tygodniu po 30 min. 

Zajęcia logopedyczne Zabawy 

stymulacyjne 

wielozmysłowe  

 

Dwa razy w tygodniu po 30 min. 
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zajęcia 

indywidualne 

Zajęcia korekcyjno kompensacyjne nie odbywają się w 

przedszkolu 

 

----------------------------------------- 

Wsparcie pedagoga wspomagającego Nie ma  ----------------------------------------- 

Zajęcia prowadzone przez nauczycieli w 

przedszkolu: 

mgr Anna W., mgr Barbara O. 

 

Zabawy ruchowe, 

zajęcia edukacyjne, 

ćwiczenia 

gimnastyczne, 

zabawy 

dydaktyczne, 

zabawy grupowe,  

w parach, zespołach 

4-6 osobowych, 

indywidualnie. 

 

Codziennie w trakcie pobytu dziecka w 

przedszkolu. 

Inne -------------------- ------------------------------------------ 

V. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INSTYTUCJAMI 

10.  Instytucja Rodzaj i zakres współpracy 

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna 

 

 

 

Zajęcia terapeutyczne, dydaktyczno - wyrównawcze, 

specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, 

warsztaty, porady dotyczące rozwoju i wychowania, porady, 

prelekcje, spotkania, prowadzenie treningów, warsztatów, 

udzielania instruktaży. 

Poradnia specjalistyczna Konsultacje i poradnictwo 

Organizacje pozarządowe 

(fundacje, stowarzyszenia…) 

 

Informacje o instytucjach wspierających rozwój i wychowanie 

dziecka. 

Stowarzyszenie: TITUM 

Fundacja: „Zdążyć z pomocą”, „Mam Marzenie”. 

Placówki doskonalenia nauczycieli 

 

 

Szkolenia z zakresu pomocy dziecku. 

PCEN – Rzeszów  

- warsztaty: „Ku większej akceptacji niepełnosprawności 

dziecka”, „Rozwój społeczny dziecka”. 

ART. – MAR Rzeszów: 

- warsztaty: „ Atrakcyjne ćwiczenia logopedyczne dla dzieci”. 

Instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży (OPS, sąd ….) 

Pomoc i udzielanie porad, wsparcie materialne: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 

                     VI. WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI. 

Działania wspierające rodziców 

11.  Działania wspierające rodziców dziecka 

 

 rozmowa wspierająca, 

 instruktaże do pracy w domu, 

 pedagogizacja rodziców w zakresie metod pracy nad 

występującymi u dziecka trudnościami, 

 wspieranie rodziców w podejmowanych działaniach na 

rzecz dziecka (zrozumienie potrzeb i trudności dziecka), 

 stała współpraca rodziców z przedszkolem polegająca na 

informowaniu o wymaganiach edukacyjnych i postępach 
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dydaktycznych i rozwojowych dziecka. 

12.  Zakres współpracy z rodzicami 

 

 wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających 

na celu rozwijanie motoryki małej i dużej:  

 zajęcia pokazowe, porady, konsultacje, instruktaż,  

 dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu 

rozwijania sprawności manualnych oraz rozwoju 

ruchowego z uwzględnieniem rozwijania sprawności 

ruchowej, czynności samoobsługowych i nawyków 

higienicznych, 

 dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania 

mowy (ćwiczenia, pomoce dydaktyczne) 

       VII. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ 

13.  Proponowane modyfikacje IPET 

 

---------------------------------------------------------------- 

14.  Data  

 

30.09.2017r. 

15.  Podpisy członków Zespołu: 

 

Dyrektor: ........................................ 

Koordynator: ................................... 

Nauczyciel: ...................................... 

nauczyciel: ....................................... 

nauczyciel: ...................................... 

logopeda: ......................................... 

fizjoterapeuta: .................................. 

 

 

 

 

16.  Data i podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

17.  Podpis Dyrektora 

 

 

 


