
 

INDYWIDUALNY PROGRAM 

 EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY 

opracowany dla ucznia 

 

IMIĘ i NAZWISKO 

realizującego podstawę programową kształcenia ogólnego/wychowania 

przedszkolnego 

 

na etap edukacyjny 

 

na podstawie 

ORZECZENIA 

O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO NR  

wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr   w  

ze względu na  

 

 

 

Data opracowania: ………………….. 



1. Obszary warunkujące rozwój dziecka wyłonione w wyniku wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia (planowany zakres i charakter wsparcia) 

 

Obszary funkcjonowania 

ucznia 

Co rozwijamy? 
(mocne strony, 

zainteresowania, 

uzdolnienia) 

Co usprawniamy? 
(słabe strony wymagające 

wsparcia) 

Co utrwalamy? 
(nabyte umiejętności i 

kompetencje – utrwalamy 

właściwe, niwelujemy 

niewłaściwe) 

Sprawność fizyczna 

(motoryka mała i duża) 

   

Procesy poznawcze 

(spostrzeganie, uwaga, 

pamięć, myślenie) 

   

Umiejętności 

komunikacyjne 

   

Techniki szkolne, 

wiadomości i umiejętności 

szkolne 

   

Zainteresowania i 

uzdolnienia 

   

Umiejętności społeczne 

(kontakty, relacje z innymi, 

przestrzeganie ustalonych 

zasad) 

   

Postawa/ 

zachowanie/samoocena 

   

Kontrola emocji 

 

   

Motywacja do różnych 

działań i podejmowanie 

działań prospołecznych 

   

Funkcjonowanie  

i uczestnictwo w życiu 

szkoły 

 

   

 

2. Cele rozwojowe i terapeutyczne: 

 

 

 



3. Zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego/wymagań 

edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dziecka/ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich 

metod i form pracy. 

 

Zakres dostosowania* Sposoby dostosowania * 

 

(tu wpisać, imię i nazwisko 

nauczyciela oraz przedmioty 

realizowane w danej klasie, 

po prawo każdy wpisuje 

swoje dostosowania) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*zakres – dostosowanie programu wychowania przedszkolnego – adekwatnie do potrzeb i możliwości dziecka-we 

wskazanych obszarach) 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych – wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania 

(niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć 

edukacyjnych) 

Sposób – jak dostosujemy? – dostosowanie warunków edukacyjnych, w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem; dostosowanie sposobów sprawdzania osiągnięć 

edukacyjnych uczniów  

4. Dostosowanie warunków kształcenia, w tym wykorzystanie technologii 

wspomagających to kształcenie:  

Nauczyciel wspomagający Przedmiot Liczba godzin 

   

   

   

   

   

   

   

Łączna liczba przeznaczonych godzin wspomagania: 

 

 Dostosowanie warunków i form pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

 

5.  Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z 

dzieckiem/uczniem. (zajęcia o charakterze rewalidacyjnym ukierunkowane na poprawę 

funkcjonowania dziecka/ucznia oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub 

szkolnym). 

Kierunek zintegrowanych oddziaływań 

nauczycieli i specjalistów. 

(Nad czym pracujemy? Co chcemy 

osiągnąć? 

Zintegrowane działania 

o charakterze rewalidacyjnym 

(Co robimy, żeby osiągnąć cel?) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Formy i okres udzielania dziecku/uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. 

Formy pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 

Okres Wymiar godzin 

Prowadzący 

Zajęcia rozwijające uzdolnienia 

(wskazać jakie) 
  

Zajęcia rozwijające umiejętności 

uczenia się 
  

Zajęcia specjalistyczne (wskazać 

jakie): 

korekcyjno-kompensacyjne, 

logopedyczne, rozwijające kompetencje 

emocjonalno-społeczne, inne o 

charakterze terapeutycznym 

  

Porady i konsultacje   

Warsztaty*   

Zajęcia związane z wyborem 

kierunku kształcenia i zawodu  
  



(doradztwo zawodowe)* 

Inne   

*W przypadku ucznia klasy VII i VIII 

7. Działania wspierające rodziców dziecka/ucznia (w razie potrzeby zakres 

współdziałania z instytucjami) 

Zakres wspierania 

(wspólne ustalenia dotyczące tego, co 

robimy – dla ujednolicenia oddziaływań 

szkoła/dom) 

Zaproponowana częstotliwość i forma 

udzielania wsparcia 

(porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia, grupa 

wsparcia) 

W rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych (wskazać konkretnie jakich) 

 

 

W rozwiązywaniu problemów 

dydaktycznych 

 

 

 

W rozwijaniu umiejętności wychowawczych 

rodziców  

 

 

 

 

8. Zajęcia rewalidacyjne- kierunek pracy i organizacja 

 

Rodzaj zajęć 

rewalidacyjnych  

(nazwa, imię i nazwisko 

nauczyciela prowadzącego) 

Liczba uczniów  

w grupie 

Tygodniowy wymiar czasu zajęć 

 

 

 

   



 

 

  

 

 Praca na zajęciach rewalidacyjnych ukierunkowana na: 

 

 

9. Dodatkowe wsparcie na zajęciach opiekuńczo - wychowawczych 

 

Obszar działalności szkolnej Osoba wspierająca 

Przerwy międzylekcyjne  

Świetlica szkolna  

Wyjścia i wycieczki szkolne Nauczyciel wspomagający (w wyjątkowych 

sytuacjach inny specjalista wskazany przez 

Dyrektora szkoły) 

Zajęcia opiekuńcze w dni wolne 

od zajęć dydaktycznych 

 

 

10. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka/ucznia w realizacji 

zadań związanych z organizowaniem kształcenia specjalnego 

 

Zadania szkoły 

Zakres współpracy nauczycieli  

i specjalistów z rodzicami dziecka/ucznia  

w realizacji zadań 

Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o 

potrzebie kształcenia specjalnego 
 

Zapewnienie warunków do nauki  

Zapewnienie zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 
 

Zapewnienie innych zajęć (odpowiednich ze 

względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

 



psychofizyczne) w szczególności zajęć 

rewalidacyjnych 

Integracja ze środowiskiem rówieśniczym  

Przygotowanie uczniów do samodzielności 

w życiu dorosłym 
 

 

11. Realizacja wybranych zajęć indywidualnie lub w grupach do 5 uczniów: 
(w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub 

wynikających z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia) 

 

 

Radom, dn. ………………………..                               

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

podpisy nauczycieli – członków Zespołu 

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły: 

 

Radom, dn. ……………….                                                                                       ………………………………………… 

   Podpis rodziców 



Otrzymałem/otrzymałam kopię IPET i wstępnej wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania 

 

Radom, dn. ……………….                                                                                       ………………………………………… 

                                                                                                                                                  Podpis rodziców 

 

Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra 

osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób 

uczestniczących w spotkaniu zespołu – DZ.U.2017 poz. 1578 ust. 13 / DZ.U.2017 poz. 1652 ust. 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Modyfikacja IPET (po dokonaniu WOPFU – o charakterze monitorującym) 

Imię i nazwisko ucznia: 

Nr modyfikacji: 

Data spotkania zespołu: 

Dział, którego dotyczy modyfikacja: 

 

Wprowadzone zmiany: 

 

 

 

 

 

Podpisy członków zespołu:                                                      Podpis rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 

 

………………………………….. 

Podpis dyrektora szkoły 

 

Otrzymałem/otrzymałam kopię modyfikacji IPET 

 

Radom, dn. ……………….                                                                                       ………………………………………… 

                                                                                                                                               Podpis rodziców 

 


