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PODSTAWA PRAWNA

Rozporządzenie MEN z dnia 15.01.2001 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. Nr 13/2001, poz. 110)
Rozporządzenie MENiS z dnia 07.09.2004 r. w sprawie warunków sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz. 2046 z późniejszymi
zmianami)
Rozporządzenie MENiS z dnia 11.12.2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania
Publicznych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w tym Publicznych Poradni
Specjalistycznych (Dz. U. Nr 5, poz. 46))
Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r poz. 2572 z
późniejszymi zmianami)
Statut Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Koluszkach
WSO

CELE:

Poznanie przyczyn trudności dziecka w uczeniu się (wstępna diagnoza)
Organizowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem specyfiki rozwoju i potrzeb
ucznia umożliwiając opanowanie podstawy programowej
Wyrównywanie braków edukacyjnych u uczniów z trudnościami w uczeniu się
Wzbudzanie i utrzymywanie motywacji do nauki szkolnej
Wzmacnianie poczucia własnej wartości, budowanie adekwatnej samooceny wynikającej
z wiedzy o własnych „słabych i mocnych stronach” (ograniczeniach i predyspozycjach)
Rozwój zainteresowań i mocnych stron ucznia
Zapobieganie „drugoroczności” ucznia

DEFINICJA UCZNIA Z TRUDNOŚCIAMI W
UCZENIU SIĘ
Uczeń z trudnościami w uczeniu się to:
- dziecko z zaburzeniami manifestującymi się poprzez trudności w opanowaniu i
stosowaniu umiejętności słuchowych, mówienia, czytania, pisania, rozumienia oraz
umiejętności matematycznych
- uczeń, który ma większe trudności w uczeniu się niż jego rówieśnicy
- Uczeń, który nie potrafi podołać wymaganiom programu nauczania
- Dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce: dysleksja rozwojowa, dysortografia,
dysgrafia
- Dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnymi – „mniej zdolne”
- Uczniowie z zaburzoną dynamiką procesów nerwowych: nadpobudliwe, zahamowane, z
ADHD

- Uczniowie z syndromem nieadekwatnych osiągnięć szkolnych (SNOS)
- Uczniowie, którzy w czasie przewidzianym przez program nauczania nie są w stanie
przyswoić sobie określonej wiedzy i umiejętności lub ich postępy w nauce dokonują się
kosztem wysiłku i nakładu pracy niewspółmiernych do uzyskiwanych efektów.
- Uczniowie z niepełnosprawnością społeczną - np. zagrożeni patologią rodzinną lub
środowiskową..

ZASADY IDENTYFIKACJI UCZNIA Z
TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ









Uczeń posiada opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Uczeń, który powtarzał klasę na pewnym etapie kształcenia
Na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej posiada 2 i więcej ocen
dopuszczających z przedmiotów tj.: język polski, języki obce, matematyka,
historia, przyroda
Wynik sprawdzianu po szkole podstawowej nie przekracza 20 pkt. na 40 pkt.
możliwych do uzyskania
Uczeń, u którego nauczyciel przedmiotu zdiagnozował braki edukacyjne,
poprzez:
- obserwację pracy ucznia na lekcjach
- analizę prac i zeszytów ucznia
Uczeń sprawiający trudności wychowawcze, częsta absencja na lekcjach,
wagary

BAZA INFORMACJI O UCZNIU Z
TRUDNOŚCIAMI W UCZENIU SIĘ
- Karta ucznia z trudnościami w nauce uwzględniająca m.in. formy i efekty udzielonej
uczniowi pomocy
- Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
- Dzienniki zajęć wyrównawczych
- Dziennik lekcyjny

SKŁAD ZESPOŁU WSPIERAJĄCEGO ROZWÓJ
UCZNIA
-

Dyrektor szkoły
Nauczyciel przedmiotu
Nauczyciele wspomagający
Wychowawca klasy
Pedagog szkolny

ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZESPOŁU
WSPIERAJĄCEGO
Obowiązki dyrektora:
Organizacja zajęć pozalekcyjnych
Współpraca z instytucjami, uczelniami, ośrodkami wspierającymi ucznia
Pomoc dla inicjatyw wymagających wsparcia finansowego uczniom z problemami w
uczeniu się pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji materialnej (podręczniki
szkolne, wycieczki szkolne)

ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZESPOŁU
WSPIERAJĄCEGO
Obowiązki nauczyciela przedmiotu:
Identyfikacja i zgłoszenie ucznia z trudnościami w nauce do wychowawcy klasy
Opracowanie programu działań dydaktycznych służących wyrównywaniu braków
edukacyjnych oraz rozwojowi ucznia (ustalenie tematyki, form i terminów
realizacji)
Uzyskanie akceptacji rodziców
Realizacja programu: prowadzenie zajęć wyrównawczych, egzekwowanie obecności
ucznia
Współpraca z wychowawcą klasy
Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia
zgodnie z zaleceniami opinii psychologiczno-pedagogicznej

ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZESPOŁU
WSPIERAJĄCEGO
Obowiązki wychowawcy:
Zebranie dokumentacji na temat dotychczasowych trudności szkolnych ucznia i
przekazanie pedagogowi szkolnemu
Kontakt z pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia
Dbałość o ogólną sytuację ucznia w szkole
Organizowanie zespołów samopomocy koleżeńskiej
Informowanie rodziców o sytuacji szkolnej ucznia (jego trudnościach, osiągnięciach i
zaangażowaniu)
Zapoznawanie rodziców z kartą ocen dziecka (obowiązkowo jeden raz w miesiącu z
pisemnym potwierdzeniem rodzica)

ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZESPOŁU
WSPIERAJĄCEGO
Obowiązki pedagoga szkolnego:

Współpraca z wychowawcą klasy w zakresie diagnozowania trudności szkolnych
uczniów
Kierowanie wniosków uczniów na badania psychologiczno-pedagogiczne do Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
Współpraca z PPP w zakresie wspierania ucznia z trudnościami w nauce
Prowadzenie zajęć o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierających
rozwój ucznia
Semestralna i roczna analiza osiągnięć uczniów z trudnościami w uczeniu się
Prowadzenie bazy informacji o uczniu z trudnościami w uczeniu się

ZADANIA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZESPOŁU
WSPIERAJĄCEGO
Obowiązki nauczycieli wspomagających:

- Prowadzenie zajęć rozwijających wiedzę i umiejętności ucznia
- Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i zamiłowania
- Prowadzenie zajęć kształtujących postawy przedsiębiorczości oraz podejmowania
aktywności edukacyjnej i zawodowej

EFEKTY DZIAŁANIA SYSTEMU




Uczniowie otrzymują promocje do klasy programowo wyższej
Uczniowie otrzymują z obu części egzaminu gimnazjalnego wynik średni (5) i wyższy
w 9-stopniowej skali staninowej
Uczniowie zostają przyjęci i kontynuują naukę w wybranych przez siebie szkołach
ponadgimnazjalnych

MONITORING I EWALUACJA
Monitoring szkolnego systemu wspierania ucznia z trudnościami w uczeniu odbywa się w
ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego poprzez:
- hospitacje zajęć wyrównawczych (dyrekcja szkoły)
- analizę dokumentów (dzienniki zajęć wyrównawczych, karty ocen ucznia, dzienniki
lekcyjne)
Ewaluację systemu stanowią:
Semestralne i roczne analizy osiągnięć uczniów z trudnościami w uczeniu się
Ocena systemu oraz osiągnięć uczniów nim objętych po 3-letnim okresie nauki w
gimnazjum

