
Procedury powołania i pracy Zespołu ds. SPE 

 

1. Dyrektor szkoły tworzy Zespół: 

a) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej - niezwłocznie po 

otrzymaniu orzeczenia lub opinii; 

b) dla ucznia, który nie posiada orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 

a - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy 

wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia ucznia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Koordynatorem prac zespołu jest wychowawca klasy. 

3. W skład Zespołu wchodzą wszyscy nauczyciele i specjaliści pracujący z 

uczniem. 

4. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż dwa razy 

w roku. O terminach spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia. 

5. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniu zespołu. 

6. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 

a) na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

b) na wniosek rodzica ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, 

psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

7. Rodzic wnioskujący o udział specjalisty w spotkaniu zespołu zobowiązany jest 

do przedstawienia dyrektorowi na piśmie informacji na ten temat w terminie do 

dwóch dni przed planowanym spotkaniem. 

8. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na spotkaniu zespołu. 

9. Do zadań zespołu należy: 

a) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i 



edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne 

uzdolnienia; 

b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego 

orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w 

orzeczeniu lub opinii. 

10. Dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zespół 

opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny. 

11. Dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej i dla uczniów, którzy takiej opinii nie posiadają, a 

którzy zdaniem nauczycieli wymagają objęcia pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną, zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia 

zgodnie z obowiązującym przepisami. 

12. W przypadku uczniów, dla których prowadzona jest karta, zespół opracowuje 

plan działań wspierających.  

13. Zespoły utworzone dla uczniów mających jednorodne indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne mogą opracować 

wspólny plan działań wspierających dla tych uczniów. 

14. Szczegółowe zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – 

terapeutycznych i kart określa Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010. 

15. Na podstawie zaleceń zespołu, dyrektor szkoły ustala dla ucznia formy, 

sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

Wymiar ten określa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

16.  O ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje na piśmie 

rodziców ucznia. 

17. Zespół dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej: 

a) danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu 

jej udzielania; 



b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku 

szkolnym - przed opracowaniem arkusza organizacji przedszkola, 

szkoły lub placówki na kolejny rok szkolny. 

18. Dokonując oceny efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym 

zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi dalszej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

 


