
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz 
organizowanie kształcenia uczniów 

niepełnosprawnych w szkołach.  Racjonalne 
i skuteczne organizowanie pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 
Ważne informacje o szkoleniu: 
Omówienie zasad współdziałania organów prowadzących ze 
szkołami i przedszkolami w organizacji wspierania dzieci/uczniów 
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, zarówno w zakresie 
wspomagania rozwoju uczniów, jak i kształcenia uczniów o 
szczególnych uzdolnieniach. Przedstawienie zasad współpracy 
szkół i przedszkoli z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
Możliwość uzyskania praktycznych porad i wskazówek 
dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej zarówno jako zadania jst czy szkoły/ przedszkola 
 
Program: 

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

kształcenia specjalnego - podstawy prawne i praktyczne 

wskazówki.  

2. Racjonalna organizacja pomocy psychologiczno-

pedagogicznej we współdziałaniu organu prowadzącego 

z dyrektorami i rodzicami uczniów, ze szczególnym 

uwzględnieniem zmiennych trybów organizacji pracy szkoły, 

przedszkola. Zapisy rozporządzenia, planowanie rozwiązań 

długofalowych - racjonalne organizowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych 

ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o jakość PPP 

świadczonej w szkole.  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz organizowanie 

kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach 

ogólnodostępnych. Różnica między zajęciami 

specjalistycznymi i zajęciami rewalidacyjnymi. Formy 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia 

specjalnego.  

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, jako obligatoryjne 

zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola. Zasady 

organizacji, monitorowania, ewaluacji w progresywnym 

działaniu na rzecz uczniów wymagających wsparcia. Zakresy 

zadań wychowawców, nauczycieli, specjalistów z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia 

specjalnego. Współpraca z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną.  

5. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 

rozwojowych uczniów, indywidualnych możliwości 

psychofizycznych oraz czynników środowiskowych 

 CELE I KORZYŚCI: 
- Przypomnienie przepisów 

związanych z realizacją pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w 

placówkach oświatowych. 
Doskonalenie umiejętności 

odczytywania i interpretowanie 
zapisów Rozporządzeń regulujących 
udzielanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w placówkach 
oświatowych. 

-        Zapoznanie z uwarunkowaniami 
okresu pandemii w kontekście 

wsparcia psychologicznego uczniów. 
Zrozumienie problemu wzrostu liczby 

uczniów z orzeczeniami i opiniami 
Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznych i chęć wsparcia szkół 
w rozsądny sposób w radzeniu sobie z 

tym zjawiskiem -zrozumienie 
konieczności zmian w podejściu do 

kształcenia jako efekt chęci 
odwrócenia powyższych trendów. 

-        Uzyskanie wskazówek 
dotyczących realizacji pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej 

w czasie kształcenia stacjonarnego, 
hybrydowego i zdalnego. 
-        Omówienie zasad 

monitorowania efektywności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej przez 

dyrektora szkoły oraz jst, poprzez 
przedstawienie informacji zwrotnej 

dotyczącej jakości i skuteczności 
świadczonej pomocy w ramach zajęć 

dodatkowych. 
-        Arkusz organizacyjny na rok 

szkolny 2021/22 a pomoc 
psychologiczno-pedagogiczna oraz 

organizacja kształcenia specjalnego. 
-        Doskonalenie umiejętności 

korzystania z aktualnych 
instrumentów prawnych 

w organizowaniu wsparcia uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

OFERTA SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO 



  

 

PROWADZĄCY:  

Trenerka z wieloletnim 

doświadczeniem zawodowym na 

wszystkich szczeblach administracji 

oświatowej, były wizytator 

Kuratorium Oświaty, dyrektor ZEAS. 

Współpracuje z jednostkami 

samorządu terytorialnego w zakresie 

opracowania i wdrażania programów 

wspomagania rozwoju oświaty, 

analizą sprawozdawczości SIO. 

Organizuje i prowadzi szkolenia i kursy 

o tematyce wdrażania nowych 

rozwiązań prawnych w oświacie oraz 

prawa oświatowego w praktyce, 

innowacyjnych i nowatorskich 

rozwiązań metodycznych, kształcenia 

uczniów o specjalnych i specyficznych 

potrzebach edukacyjnych. 

utrudniających funkcjonowanie ucznia w placówce 

oświatowej. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych uczniów w szkole i przedszkolu – 

organizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w bieżącym procesie edukacyjnym szkoły/przedszkola 

w kształceniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.  

6. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

(uczeń z deficytami i uczeń zdolny).  

7. Lokalna diagnoza potrzeb dzieci, uczniów w poszczególnych 

jednostkach oświatowych danej jst w planowaniu i realizacji 

zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wynikających 

z pracy każdego nauczyciela oraz zajęć dodatkowych 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wypracowanie 

w jst ujednoliconego systemu organizacji pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej oraz zasad przydziału 

i realizacji godzin rewalidacji indywidualnej lub grupowej 

w ramach kształcenia uczniów posiadających orzeczenie do 

kształcenia specjalnego, w tym w razie czasowego 

zawieszenia funkcjonowania szkoły.  

8. Dokumentacja prowadzonych zajęć specjalistycznych i zajęć 

rewalidacyjnych. Wzory dokumentów, procedury, IPET- y, 

wnioski, pisma.  

9. Weryfikacja i poprawność danych subwencyjnych w 

Systemie Informacji Oświatowej z zakresu kształcenia 

specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

10. Orzecznictwo prawne i sądowe. 

 
 



  

 

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w 
formule on-line. 

 
Jak organizujemy szkolenie zamknięte stacjonarne? 
W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego w formule stacjonarnej Trener i koordynator szkolenie 
przyjeżdżają do Państwa w ustalonym terminie do siedziby Zamawiającego lub innym ustalonym 
miejscu.  
 
Cena szkolenia stacjonarnego wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 3300 zł netto zw. 
z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, 
ust.1, pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji papierowej i elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 

 
Jak organizujemy szkolenia zamknięte online? 
Uczestnicy mogą uczestniczyć w szkoleniu w formule stacjonarnej (w sali urzędu czy dowolnym miejscu 
wyposażonym w rzutnik i internet), mieszanej tj. część osób w sali urzędu, część przy komputerach lub 
wszyscy przy komputerach (praca zdalna lub przy swoich stanowiskach pracy). Ekspert będzie prowadził 
szkolenie z sali multimedialnej (zdalnie) dzięki czemu będą go Państwo widzieli i słyszeli, a materiały, 
prezentacje, filmy instruktażowe, dokumenty będą wyświetlane przez niego na ekranie Państwa 
monitora lub w sali urzędu za pośrednictwem rzutnika multimedialnego. 
Zarówno przed spotkaniem, jak i w jego trakcie mogą Państwo zadawać pytania poprzez mikrofon lub 
czat. Trener odpowiada na te pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia w sesji pytań i 
odpowiedzi. 
Platforma, na której odbywa się webinarium, jest dostępna bezpośrednio przez przeglądarkę 
internetową, (Google Chrome). Potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być 
również słuchawki z mikrofonem lub głośniki. 

 
Cena szkolenia on-line wynosi dla 15-20 uczestników wynosi 2600 zł netto zw. z VAT w 
przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych (zwolnienie z art. 43, ust.1, 
pkt 29C u.p.t.u). Płatność przelewem po szkoleniu w terminie 14 dni. 

 
Cena obejmuje: 
• Analizę potrzeb szkoleniowych i dostosowanie programu szkolenia do potrzeb Zamawiającego, 
• Przygotowanie i przeprowadzenie dedykowanego programu szkolenia przez 1 trenera, 
• Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika dostępne w wersji elektronicznej, 
• Imienne certyfikaty ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej, 
• Ewaluację szkolenia i przekazanie jej wyników Zamawiającemu, 
• Konsultacje poszkoleniowe. 


