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Indywidualizacja ścieżki kształcenia. Indywidualne nauczanie. Indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.  

I. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia  

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia 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 zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem 

przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania 

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

 Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego 

lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane: 

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz 

2) indywidualnie z uczniem. 

Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie. 

Do wniosku o wydanie opinii dołącza się 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 zajęciach wychowania 

przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym 

lub szkolnym; 

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

i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu 

lub szkole. 

Przed wydaniem opinii publiczna poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą 

oraz rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem przeprowadza analizę funkcjonowania 

ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas przez przedszkole lub szkołę pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

Opinia wskazuje: 

1) zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału 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. 

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

program wychowania przedszkolnego lub programy nauczania, z dostosowaniem metod 
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i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

Na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia dyrektor przedszkola lub szkoły 

ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania 

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, 

uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej 

kształcenia w zawodach. 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują 

działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub szkole. 

Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) uczniów objętych kształceniem specjalnym, 

2) uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.   

II. Uczeń objęty kształceniem specjalnym ma opracowany Indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości 

psychofizycznych. W zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu 

o potrzebie kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, 

wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które 

są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 

III. Nauczanie indywidualne realizowane na podstawie orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania jest organizowane wyłącznie dla tych uczniów, którym 

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Jeśli stan 

zdrowia ucznia poprawia się i uczeń może uczęszczać do szkoły, dyrektor- na wniosek 

rodziców - może zawiesić indywidualne na okres wskazany w zaświadczeniu 

lekarskim. 

IV. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w publicznym przedszkolu, 

szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego 

funkcjonowanie w 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. 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce 

jest dobrowolne i nieodpłatne. 
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Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole 

i placówce 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 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. 

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 oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

7) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 

8) porad i konsultacji; 
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9) warsztatów. 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017, poz. 1616) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

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

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017, 

poz. 1578) 

Art.  177. Ustawy Prawo oświatowe: Kształcenie specjalne i indywidualne nauczanie 

w przedszkolach, szkołach niepublicznych.  

Przepisy art. 127 ust. 1-3 Prawa oświatowego, tj. dotyczące  kształcenia specjalnego, 

indywidualnego nauczania stosuje się odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, oddziału 

przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, niepublicznych innych form 

wychowania przedszkolnego, szkół i placówek niepublicznych. 

 

 

 

 

 


