
Pomoc psychologiczno-
pedagogiczna oraz organizowanie 
kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych w szkołach 
ogólnodostępnych…

…czyli, jak na nowo odczytać Rozporządzenie.



Skąd problem?

1. Coraz więcej opinii PPP i orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego.

2. Przez wiele lat pomoc ta była udzielana w ramach zatrudniania
pedagogów szkolnych

3. Szkoły nadal chcą mieć takie same wymiary zatrudnienia
pedagogów oraz psychologów, ale wnoszą o dodatkowe
godziny dla specjalistów.



Dobro dziecka?

1. Ogromna presja rodziców. Coraz częściej oddajemy nasze
kompetencje jako nauczyciele, specjaliści od edukacji…

2. PPP jako sposób na przetrwanie i generowanie nauczycielskich
etatów…

3. Kwalifikacje zdobywają nie ci, którzy powinni, a ci którym
brakuje godzin

4. Przeciążenie dzieci liczbą godzin wsparcia



Co można zrobić ?

1. Analiza problemu w swojej gminie – porównanie etatów i 
godzin na ppp w poszczególnych placówkach.

2. Przydzielanie godzin ppp pedagogom i psychologom w ramach 
ich etatu



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach mówi:

§ 4 ust.2 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce
udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści
wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi,
doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.

§ 17 ust.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.



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach mówi:

§ 24 pkt.3 Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w
szczególności: udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach
odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

§ 6 ust.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;



Co można zrobić?

3. Zmniejszyć etaty psychologa i pedagoga na rzecz godzin dla
specjalistów:

- nowe kryteria zatrudniania pedagogów i psychologów;

- konieczność poszerzania kwalifikacji przezde wszystkim przez
tę grupę;

- łączenie godzin specjalistów w ramach 1 etatu.



Co można zrobić?

4. Ustalić limit godzin na ppp- sprawdzanie zasadności
wykorzystanie limitu np. liczebności grup na poszczególnych
typach zajęć, zgodnie z rozporządzeniem:

- Zajęcia kompensacyjno-korekcyjne – 5 os.;

- Logopedyczne- 4 os.;

- Rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- 10 os.
(chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione
potrzebami uczniów!);

- Inne o charakterze terapeutycznym – 10 os.



§ 6 ust.9 Rozporządzania z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży  niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie….

• Zespół (specjaliści opracowujący IPET i ustalający formy pomocy
dla ucznia) co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje
oceny poziomu funkcjonowania ucznia i w razie potrzeby
dokonuje modyfikacji programu.

• Oznacza to możliwość zmiany ilości i rodzaju godzin – czy ktoś
tak robi? Przyznane godziny są często w etacie i zawsze
traktowane jak przydział na cały rok.



Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

§ 12 Rozporządzenia o ppp

1. ZŚK obejmuje zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem oraz 
indywidualnie z uczniem.

2. Wymaga opinii PPP.

3. Wniosek o jej przyznanie składa do publicznej poradni dyrektor 
szkoły za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.



Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

§ 12 Rozporządzenia o ppp:

4. Tygodniowy wymiar godzin realizowanych indywidualnie
z uczniem: na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia,
ustala - z uwzględnieniem opinii poradni - dyrektor szkoły,

5. Przed wydaniem opinii należy przeanalizować dotychczasową
pomoc udzielaną uczniowi (a zatem jest to ostateczność, gdy inne
sposoby zawiodły).

6. Przyznaje się nie dłużej niż na rok – niekoniecznie na cały, jak to jest
w zwyczaju.



Zdrowy rozsądek niezbędny…

-Wzrost wydatków na ppp wymaga od organu, żeby szczegółowo i dokładnie

przyjrzeć się działaniom szkoły w tym zakresie;

-To te wydatki będą decydowały o kondycji oświaty w najbliższych latach- przerost

w tym obszarze uniemożliwi funkcjonowanie innych – szkoły będą ubożały, ale i

gminy /powiaty także -coraz większe kwoty przeznaczane na edukację spowodują

brak środków na realizację innych zadań;



Zdrowy rozsądek niezbędny…

Udzielanie ppp jednym z bardziej monitorowanych zadań:

• warto przeszkolić osobę/osoby w organie, które będą analizowały arkusze i

aneksy pod tym kątem;

• warto robić analizy tego obszaru co roku i dokonywać porównań;

• warto szkolić psychologów i pedagogów i ukazywać im także finansowe aspekty

ich działalności (efekt skali naprawdę robi wrażenie);

• warto szkolić dyrektorów i zachęcać ich do innego myślenia;

• warto rozmawiać - z rodzicami, nauczycielami, dyrektorami (PPP w

szczególności).



Dziękuję za uwagę


