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Wielkanoc 
 

W Ogrodzie Oliwnym szamotanina, 
Błysk miecza ucho odcina,  
Jednak cudownie na nowo się zrasta, 
Miłość do wrogów współczuciem narasta. 
 
Jezus kielich męki odsuwa, 
Lecz Wola Boga się dzieje, 
W ogrodzie już dnieje, 
Kogut trzy razy pieje,    
Piotr się mocno zapiera, 
Pan Jezus na Krzyżu umiera - 
- Po cierpieniach strasznych jak noc.   
Wokół działa Boża Moc, 
Gdyż mija dni parę – 
- nadchodzi Zmartwychwstanie!  
- Dając nam Wiarę, Nadzieję 
Na obietnice Boga spełnienie. 
Nie martwmy się, zatem, dzisiaj                        Radosnych Świąt Wielkanocnych życzy: 
Tym, co nieuniknione 
Przyjmijmy Bożą Wolę!      Dyrekcja i pracownicy 

 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w 
Krakowie 

Zaufaj Stwórcy swemu, 
Miłością służ Bliźniemu.  
Krzywd doznanych nie pamiętaj, 
Przebaczaj – nie tylko od święta. 
Reaguj na zło wokół siebie, 
Czyń dobro – ono wróci do Ciebie! 

Ewa Soja   
 

 

Nr 24 

marzec 2012 

BIULETYN INFORMACYJNY 

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

NR 3 

KRAKÓW - PODGÓRZE 



2 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Korzystanie z naszej pomocy jest bezpłatne i nie jest wymagane 

skierowanie.  Rejestracji   dziecka  można   dokonać  telefonicznie   pod  

numerem  012 266-19-50 lub osobiście w sekretariacie.  

Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 

19.00 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z uczniem szczególnie uzdolnionym 

 

 
 W naszej Poradni proponujemy zajęcia dla dzieci zdolnych, u których rodzice i 

nauczyciele dostrzegają pewne predyspozycje wykraczające ponad przeciętną. Dzieci te 

charakteryzują się bardziej twórczą postawą, większą motywacją, wytrwałością, świetną 

pamięcią i ciekawością poznawczą. 

 Uczeń zdolny posiada wysoki poziom zdolności ogólnych, inteligencji oraz uzdolnień. 

 Nie zawsze uzdolnienia dziecka są zauważane w obszarach realizowanych przez 

szkołę; nie zawsze uczeń zdolny to dziecko uzyskujące dobre wyniki w nauczaniu. Często to, 

co jest atutem w sferze poznawczej czy w sferze społeczno – emocjonalnej stanowi 

przeszkodę w osiąganiu wysokich wyników w nauce. 

 Otwartość, dociekliwość, oryginalne pomysły, nietypowe skojarzenia, ekspresyjność, 

niezależność sądów – może budzić  niecierpliwość. 

 Silna motywacja wewnętrzna, skupianie się na własnych zadaniach, brak chęci do 

integrowania się z grupą, skłonność do dominacji, bezkompromisowość, poczucie własnej 

wartości, specyficzne poczucie humoru, w końcu krytyczne nastawienie do organizacji i 

przebiegu procesu dydaktycznego – może budzić niechęć zarówno dorosłych, jak i grupy 

rówieśniczej. 

 Trudności edukacyjne mogą być spowodowane, np. negacją treści realizowanych w 

szkole, lenistwem i niezdyscyplinowaniem samego ucznia. Mogą wynikać z czynników 

społecznych (niewłaściwe postawy rodzicielskie, niski status społeczny rodziny, zły wpływ 

grupy rówieśniczej). Nie bez znaczenia są czynniki związane z procesem dydaktyczno – 

wychowawczym (brak indywidualizacji, nieadekwatna postawa nauczyciela). 

 

 Przygotowując zajęcia dla uczniów spełniających kryteria „ucznia zdolnego” w wieku 

12-13 lat staramy się realizować ogólne cele: korygowania i stymulowania sfery 

emocjonalnej, społecznej, osobowościowej. Stosując różne metody pracy, unikamy metod 

Siedziba Poradni: 30-306 Kraków ul. Konfederacka 18  

Tel: (12) 266 - 19 - 50 

e-mail:  ppp3krakow@gmail.com 

www.poradnia3.krakow.pl 

mailto:ppp3krakow@gmail.com


3 

podających, ograniczamy pracę grupową (kładąc nacisk na indywidualną), zachęcamy do 

samooceny (pamiętając, że nieadekwatna samoocena nie sprzyja uzyskiwaniu sukcesu). 

 Uczniowie mają często  rozmaite zainteresowania, różne temperamenty, nie zawsze z 

twórcze podejście do zadania, ale wszystkich cechuje ciekawość, aktywność i łatwość 

przetwarzania zgromadzonych informacji. Z obserwacji i rozmów wyłaniają się niekorzystne 

dla rozwoju dzieci cechy: obciążenia dodatkowymi zajęciami, kłopoty w sytuacjach 

rywalizacyjnych, nonszalancka postawa wobec kolegów o niższych umiejętnościach, 

perfekcjonizm i uzależnienie od motywacji zewnętrznej. 

 Bardzo ważne dla nas jest tworzenie sytuacji, które mają sprzyjać rozwojowi 

umiejętności interpersonalnych, integracji z grupą, uwrażliwiać na innych, wzmacniać 

poczucie własnej wartości. 

 Uczniowie mają okazję poznać różne techniki szybkiego uczenia się (mnemotechniki), 

– aby lepiej i szybciej zrozumieć, zapamiętać, a tym samym zwiększać motywację do uczenia 

się i pokonywać bariery poznawcze. Są to techniki szybkiego zapamiętywania i 

przypominania trudnego materiału. W dużym stopniu angażują wyobraźnię, pobudzają 

twórcze myślenie. Technika ta polega głównie na grupowaniu materiału do zapamiętania 

według przyjętej zasady. Są pomocne w nauce, np. matematyki, języków obcych, ortografii. 

Odciążają lewą półkulę mózgową (słowne powtórki), a angażują prawą (wyobraźnię i 

skojarzenia). Szybka nauka możliwa jest dzięki umiejętności porządkowania materiału do 

zapamiętania; kiedy chcemy zachować coś na dłużej w pamięci tworzymy w umyśle „żywy 

obraz”- barwny, radosny, mocno przerysowany, może być absurdalny, pełen humoru, pełen 

wrażeń zmysłowych. 

 Obok doskonalenia pamięci i wdrażania do stosowania efektywnych technik uczenia 

się, wiele ćwiczeń nastawionych jest na rozwój wyobraźni twórczej i myślenia 

dywergencyjnego. Posługujemy się głównie technikami aktywizującymi. 

 Uczniowie zwykle są wyjątkowo wymagający, nastawieni na działanie i zawsze 

oczekujący „novum”. Są niecierpliwi, zaintrygowani. Jednak temperatura atmosfery pracy, 

zainteresowania; adekwatne bywają do pomysłów, stopnia zaciekawienia nimi. Symptomy 

znudzenia pojawiają się szybko, ale też prędko znikają, gdy uzyskują materiał do ciekawej 

kolejnej pracy, kolejnego wyzwania. 

 Jesteśmy przekonane, że obszar pracy z dzieckiem uzdolnionym jest szczególnie 

niezagospodarowanym, pomijanym – być może z różnych obiektywnych przyczyn, które każą 

w pierwszej kolejności pomagać dziecku o ograniczonych możliwościach i umiejętnościach, 

wyrównywać szanse edukacyjne. Dziecko szczególnie uzdolnione potrzebuje niemniej uwagi, 

wsparcia i dużej pomocy w kształtowaniu umiejętności społecznych, poprawnych relacji z 

drugim człowiekiem i wbrew wszelkim pozorom – pomocy w sferze poznawczej i 

edukacyjnej. 

Pedagog: Beata Kołodziejczyk 

Psycholog: Ewa Soja 
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ROZWÓJ 4-LATKA 

 

 

NIEOPANOWANY CZTEROLATEK  

 

Do czterolatka najbardziej pasuje określenie „nie do opanowania”. I chodzi tu o 

niemal każdy rodzaj aktywności. Dziecko w tym wieku używa niestosownych wyrazów, 

zmyśla niestworzone historie, przechwala się, prowokuje i opornie wykonuje polecenia. To 

natura obmyśliła taki szlak skrajności na drodze rozwoju człowieka. 

 Po pierwsze jest nie do opanowania ruchowo. 

 

 

 

 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

 

Dziecko około czwartego roku życia nabiera pewności siebie i zwinności. Zwykle już 

bez trudności sam się ubiera, myje czy je. U dzieci czteroletnich wzmaga się ich ruchliwość. 

Związane jest to ze wzrostem sprawności takich jak biegi, skoki oraz rzuty piłką. 

Czterolatek jest bardzo, bardzo ruchliwy. I niegrzeczny – ucieka, kopie, rzuca kamieniami, 

niszczy przedmioty. Uwielbia chować się, przyprawiając o niezły stres zdezorientowanych 

rodziców.  

Czteroletnie dziecko staje się świetnym towarzyszem spacerów, które sprawiają mu dużo 

przyjemności. Takie dziecko chętnie biega, skacze, wspina się na różne przeszkody, jeździ na 

rowerku, bawi się w berka. Czterolatek potrafi samodzielnie wchodzić i schodzić ze schodów, 

stawiając naprzemiennie nogi. Dziecko w wieku 4- 5 lat znacznie sprawniej zaczyna panować 

nad umiejętnością biegania. Potrafi zapanować nad momentem startu i zatrzymania się. Bez 

większych problemów wykonuje szybkie zwroty w biegu. Czterolatki potrafią skakać, 

większość z nich ma jednak problemy z przeskoczeniem różnych przeszkód. Maluchy 

zaczynają rzucać przedmiotami przejmując „dorosłą” pozycję podczas rzucania (ciało 

wykonuje zwroty w lewo i prawo, stopy pozostają w miejscu, inicjują i wykonują rzuty). 

Powoli wzrasta również długość rzutu. Czterolatki uwielbiają zabawy z piłką. Rozpoczynają 

kształtowanie umiejętności łapania piłki. Większość z nich powinno naśladować rączkami 

ruch lecącej piłki. 20% z nich potrafi taką piłkę złapać. Niektórzy zaczynają również zabawy 

w kozłowanie piłki. Dystans kozłowania jest jeszcze bardzo krótki 

Dziecko staje się wrażliwsze na muzyczne rytmy, często lubi śpiewać, tańczyć.   

 

ROZWÓJ EMOCJONALNY 

 

Dziecko w tym wieku jest również trudne do opanowania emocjonalnie.  

Wiek czterech lat to okres silnego rozwoju również w zakresie emocji. U małego 

człowieka wzrasta świadomość przeżywanych uczuć, a także umiejętności ich ekspresji. 

Czterolatek dopiero rozpoczyna naukę panowania nad przeżyciami. Charakterystyczny bywa 

dla niego głośny, niemądry śmiech występujący przemiennie z napadami złości.  

Dziecko wchodzi w czas używania brzydkich wyrazów. Fascynuje go to, co wulgarne. 

Bawi się nimi, powtarza je często, rymuje. Doskonale wie, kiedy ich użyć i bezbłędnie 

wyczuwa, że jest to mocno niestosowne.   

Pół roku temu wydawał się niepewny siebie w nowych sytuacjach, teraz wydaje się zbyt 

pewny swoich możliwości.  

Czterolatek, jak już wspomniałam uwielbia przeciwstawiać się poleceniom. Być tak 

opornym jak to tylko możliwe, wydaje się mu racją istnienia. Dziecko różnymi sposobami, 

również poprzez upór i bunt oraz naśladowanie dorosłych dąży do wzbogacenia własnego ja.  
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Bez wątpienia potrzebuje stanowczości i konsekwencji w postępowaniu z nim. W tym 

okresie konieczne jest określenie dziecku jasnych granic, co wolno, a czego nie. W tym nie 

najłatwiejszym czasie warto pamiętać, że zachowania, które wydają się nam „nie do 

opanowania” są nie tylko nieuniknione, ale wręcz konieczne do prawidłowego rozwoju. W 

miarę upływu czasu wzrasta opanowanie nad sobą oraz poczucie bezpieczeństwa.  

Czterolatek musi mieć możliwość sprawdzania się. Lubi na przykład podczas spaceru 

wybiegać naprzód i czekać na rogu ulicy. Warto pozwalać wówczas dziecku na 

samodzielność. Jeśli pozwoli mu się na samodzielność, potrafi być zaskakująco 

odpowiedzialny.  

Cztery lata to także wiek, kiedy pojawiają się takie uczucia jak wstyd, zakłopotanie, zazdrość, 

duma oraz wina. W wieku czterech lat rozwija się sumienie i moralność, które są bardzo 

surowe, dlatego dorosły musi być ostrożny w udzielaniu informacji zwrotnych dziecku o nim 

samym. Dziecko staje się coraz bardziej świadome emocjonalnie wobec czego może znacznie 

bardziej cierpieć w obliczu porażki czy też niekorzystnego dla siebie porównania z innymi.   

  W związku z tym, iż jest to okres silnego rozwoju emocjonalnego, dziecko przejawia 

różne zachowania mające na celu rozładowanie owego napięcia. Obserwując naszą pociechę 

możemy zauważyć m.in. uciekanie, kopanie, plucie, obgryzanie paznokci, dłubanie w nosie, 

robienie min, potrzebę oddawania moczu w chwilach podniecenia emocjonalnego, ból 

brzucha aż do wymiotów. W tym okresie mogą pojawić się także lęki i koszmary senne, które 

są m.in. wynikiem emocjonujących wydarzeń w ciągu dnia, porażek, sukcesów, a także 

przeczytanych książek czy obejrzanych bajek. Lęki mogę też być związane z rozwijającą się 

wyobraźnią. 

 

Często zdarza się świadome wykorzystywanie emocji do regulacji własnych potrzeb. 

Czterolatek może wykazywać tendencje do konfabulacji, co nie oznacza, że robi to 

świadomie i celowo. On po prostu stale przebywa w świecie marzeń i wyobrażeń i nie potrafi 

jeszcze oddzielić ich od otaczającej go rzeczywistości. W tym wieku najlepszą formą 

kształtowania umiejętności emocjonalnych tj. rozróżniania emocji, kontrolowania ich i 

wyrażana jest bajkoterapia. To idealny sposób, który zachwyci malucha. Dzięki bajkom 

czterolatek wykształci sobie procedury zaradcze. Pomogą mu one panować nad 

przeżywanymi emocjami. Ważną rolę odgrywają tu również dorośli, którzy powinny 

wyznawać zasadę „wszystkie emocje są ważne i potrzebne”. Dzięki temu, można nauczyć 

malucha w jaki sposób ma sobie radzić np. ze złością zamiast mówić mu, że złościć się nie 

wolno.  

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY  

 

Czterolatek jest także nie do opanowania w sferze stosunków międzyludzkich. Uwielbia 

przeciwstawiać się poleceniom, które do tej pory wykonywał grzecznie i dokładnie.  

Umie bawić się z dziećmi i nieźle radzi sobie w grupie, czasem jednak trudno mu się 

podporządkować poleceniom. Odczuwa też chęć podobania się, pragnie skupiać na sobie 

uwagę. To czas przechwalenia się wobec rówieśników i opowiadania niestworzonych historii. 

W zabawach ma potrzebę tworzenia i sprawdzania siebie. W grupie lubi podkreślać swoją 

niezależność, choć zdarza się, że nowe sytuacje  go deprymują.  

Dzieci czteroletnie zaczynają rozróżniać i rozumieć różne role społeczne. Zauważają, 

różnice w traktowaniu w zależności od środowiska, w którym się znajdują. Czasem są 

ukochanym wnuczkiem, czasem przedszkolakiem, a czasem świetnym kumplem do zabawy. 

Czerpią radość z obcowania z innymi dziećmi. Wiedzą, które dzieci lubią bardziej, a które 

mniej. Poszukują ich towarzystwa i wchodzą w zabawy grupowe. Uwielbiają zabawy w sklep, 

doktora czy w dom. Zdarza się, iż czterolatek bawi się ze swoim „wyimaginowanym” 

przyjacielem, co jest częścią normalnego rozwoju dziecka. Ten niewidzialny przyjaciel często 

pozwala dziecku poradzić sobie z nagromadzonymi emocjami i stresem, a obserwując „ich” 

zabawy rodzic może dowiedzieć się z czym zmaga się maluch. Dziecku w tym wieku nieco 
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łatwiej przychodzi dzielenie się, czy czekanie na swoją kolej. Jednak nadal czterolatek jest 

egocentrykiem, co oznacza, że rzeczywistość postrzega jedynie z własnej perspektywy. Lubi 

być w centrum uwagi i wie co zrobić aby tę uwagę na sobie skupić.  

Potrafi mocno walczyć o „swoją” własność. W tym wieku często pojawiają się różne 

agresywne zachowania, zwłaszcza nakierowane na drugą osobę (rodzica, rówieśnika, 

wychowawcę itp.). Najlepszą formą przy pomocy, której można małego człowieka nauczyć 

ról społecznych, obowiązujących zasad, rozumienia perspektywy drugiego człowieka jest 

zabawa. Zarówno chłopcy jak i dziewczynki chętnie wcielają się w różne role przyjmując 

różnorodne cechy i odgrywając różne sceny. Dzięki zabawie przekładają swoje 

doświadczenia, obawy, wątpliwości na swoje zabawki. W ten sposób szukają nowych 

rozwiązań i uczą się odpowiednich reakcji. Ważne jest by w takiej zabawie towarzyszył 

dorosły. Może on pokazywać dziecku inne możliwości, sugerować inne rozwiązania.     

Czterolatek zaczyna być już świadomy swojej płci. Zauważa różnice w zachowaniu  

dziewczynek i chłopców. Mały chłopiec zaczyna naśladować ojca (np.: chce pomóc skręcić 

szafkę czy prowadzić samochód), a dziewczynka mamę (np.: zakładanie butów na obcasach 

czy korzystanie z kolorowych kosmetyków).  

 

 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

 

Czteroletnie dziecko wkracza w obszar niesamowitej kreatywności. Jest ciekawe 

wszystkiego, chętne do próbowania i eksperymentowania. Ważne by pierwsze próby 

poznawania świata spotkały się z akceptacją dorosłych tak, by jego potrzeba twórczości i 

inicjatywy nadal się rozwijała. Czterolatek jest żywo zainteresowany bajkami. Chętnie ich 

słucha, powtarza, a nawet recytuje wierszyki. Bajki mogą stanowić źródło informacji na temat 

świata i panujących w nim zasad. Potrafi wielokrotnie prosić o przeczytanie tej samej 

książeczki. Zaczyna rysować, kleić, wycinać, lepić i nawlekać koraliki na nitki. Chętnie 

angażuje się w zabawy przy użyciu klocków, dzięki którym może tworzyć niesamowite 

konstrukcje rozwijając wyobraźnię przestrzenną. Jest bardzo dumne ze swoich tworów i 

szczęśliwe, gdy jest chwalone. 

Wyobraźnia dziecka w wieku czterech lat zdaje się nie mieć granic. Zwykle opowiada 

historie w rażącej sprzeczności z faktami. Należy pamiętać, że dla czterolatka granica 

pomiędzy fantazją a światem realnym jest bardzo cienka. We własnym mniemaniu czterolatek 

nie rozmija się z prawdą. Właściwie wierzy w to, co podpowiada mu wyobraźnia. W pojęciu 

dziecka opowiadanie ubarwionych historii jest bardziej interesujące, a dodatkowo dziecko 

głęboko wierzy w to, co podpowiada mu wyobraźnia. Wymyślone przez siebie historie 

chętnie opowiada z często ogromnym przejęciem i bogatą gestykulacją. Wiąże się to także z 

gwałtownym rozwojem mowy. Dziecko w wieku 4 – 5 lat zna średnio 2000 słów i ciągle 

dopytuje o znaczenie tych, których jeszcze nie zna.  

Dziecko w tym wieku nie ma jeszcze w pełni wykształconej zdolności rozumowania 

przyczynowo-skutkowego, dlatego nie wie, że jak skoczy z wysokości to może zrobić sobie 

krzywdę. Jednocześnie obserwując różne zjawiska ,czterolatek próbuje dociec ich znaczenia i 

przyczyn, więc często zadaje pytanie: "Dlaczego?".   

Dzieci w wieku 4 lat zaczynają rozróżniać bazgroty od pisma. Potrafią rozróżniać 

niektóre litery, zwłaszcza te które znajdują się w jego imieniu. Powoli rozpoczynają 

szeregować, porządkować i klasyfikować przedmioty. Bez większych problemów układają je 

według kształtu lub wielkości. Większość czterolatków rozpoznaje cyfry w zakresie 10 i 

potrafi przeliczać przedmioty do 3. Czteroletnie dziecko świetnie radzi sobie także z 

rozpoznawaniem podstawowych kolorów. Rysunki dzieci w tym wieku zaczynają 

przypominać określone przedmioty. Rysowany człowiek ma głowę, nogi, ręce i tułów. 

Niektóre potrafią pisać swoje imię drukowanymi literami. Dzieci te nie piszą jednak w 

liniach.  
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Rozwój mowy 

 

 Czterolatek powinien mówić już „sok”, a nie „siok” lub „szok”, „zabawa”, a nie 

„ziabawa” lub „żabawa”. Głoski s, z, c, dz powinny brzmieć dobrze i mogą zastępować 

trudniejsze dla dziecka sz, ż, cz, dż. Możemy zatem słyszeć słowo „capka zamiast „czapka”.  

 U czterolatka prawidłowa powinna być artykulacja głosek dźwięcznych, dziecko 

powinno mówić „głowa”, a nie „kłowa” i „buty”, a nie „puty” (głoska g nie może być 

zamieniana na k, b na p).  

 Ciągle natomiast dziecko może mówić „lyba” zamiast „ryba” i „klowa” zamiast 

„krowa”. 

 

ROZWÓJ 4,5 - LATKA 

 

Czteroipółlatek zmierza ku bardziej skupionemu wiekowi 5 lat. 

Jest nieco bardziej konsekwentny. Kiedy coś wykonuje, robi to z upodobaniem i nie wymaga 

już takiego doglądania.  

Dzieci w tym wieku lepiej już nad sobą panują i rozwijają wiele swych zdolności. Polepsza 

się sprawność motoryczna w tym grafomotoryczna. Nadal interesuje się literami, cyframi, 

różnymi wymiarami rysunku. 

W wieku 4,5 lat jest okresem w którym są doskonalone umiejętności i często nadrabiane 

opóźnienia. Bywa to też okres gwałtownego rozwoju intelektualnego. 

 

Podsumowanie  

 

Cztery lata to świetny czas na wprowadzanie zasad, które będą w jasny sposób 

wyznaczały dziecku granice jego zachowania i uczyły odpowiedzialności. Ważne jest, aby 

zasad nie było zbyt wiele i aby dotyczyły faktycznych trudności i nieakceptowanych 

zachowań dziecka, które chcemy zmienić. Możemy wprowadzić także prosty system 

żetonowy, dzięki któremu wzmocnimy i zmotywujemy malucha do samodzielności. Za każdy 

przejaw samodzielności czy dobrej woli przyznajemy np. uśmiechnięte buzie, które 

wymieniamy na nagrody. Pochwała jest doskonałym sposobem motywacyjnym dla dziecka. 

Nie używajmy form typu: pięknie narysowałaś. Zamieńmy tę pochwałę na opisową: widzę, że 

narysowałaś domek i słoneczko. Użyłaś wielu kolorów! Taki sposób komunikowania uchroni 

nas przed oceną pracy, która być może w świadomości dziecka wcale nie jest taka ładna. 

Nazywajmy kolory, przeliczajmy elementy, określajmy np. narysowany domek jest większy 

niż słońce, a drzewo stoi za płotem. Dzięki temu dziecko łatwiej (bo przez zabawę) utrwali 

nowe informacje. 

Pamiętajmy też, że najlepszą nagrodą jest czas spędzony z rodzicem 

 

opracowała 

opracowała Elżbieta Wurst 
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Zespół Orzekający 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Krakowie działa Zespół Orzekający na 

zasadach określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń 

i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. 

Zespół Orzekający wydaje:  

1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy, w tym o potrzebach zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci 

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,  

2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki,  

3. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.  

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia 

o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania 

Poradni, z zastrzeżeniem, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia 

o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci 

niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem wydają zespoły Ośrodka Wczesnej 

Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Krakowie, ul. Półkole 11. 

W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka, z zastrzeżeniem j.w. 

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej „opiniami”, 

wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 

dziecka. 

Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (opiekunów 

prawnych) dziecka. 

Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentacje uzasadniająca wniosek 

w szczególności:  

 wyniki obserwacji i badan psychologicznych,  

 wyniki badań pedagogicznych,  

 zaświadczenie lekarskie,  

 opinię szkoły.  

Ważne:  

 Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się systematycznie co 2 tygodnie, 

w czwartki od godz. 14.00  

 Komplet dokumentów należy składać osobiście w sekretariacie Poradni, do 

poniedziałku poprzedzającego posiedzenie zespołu orzekającego  
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 Potrzebne druki (wniosek, informacja z placówki , zaświadczenie lekarskie) znajdują 

się w każdej placówce pozostającej w rejonie działania PPP-3, w sekretariacie Poradni 

oraz w zakładce „do ściągnięcia”  

 W sytuacjach, gdy wniosek dotyczy np. orzeczenia o potrzebie nauczania 

indywidualnego z powodu złamania a zaświadczenie lekarskie opiewa na niezbyt 

długi okres, zespół orzekający jest powoływany dodatkowo by maksymalnie skrócić 

czas do momentu wydania orzeczenia  

 Wnioskodawca może uczestniczyć w posiedzeniu zespołu.  

Opracowała Małgorzata Piec 

 

 

 

Nauczanie indywidualne, 

szkodliwość czy dobrodziejstwo? 

 
   Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  września 2008  r.  w  

sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, a także  

Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  i  Sportu  z  dnia  18  września 2008  r.  w sprawie 

orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno – pedagogicznych, określają potrzebę wydania orzeczenia o potrzebie 

indywidualnego nauczania  dzieci  i  młodzieży,  dla  tych,  których  stan  zdrowia  

uniemożliwia  lub  znacznie utrudnia uczęszczania do szkoły.  

   Mimo    jednoznaczności    przepisu    nauczanie    indywidualne    budzi    wiele    

emocji i kontrowersji.  Wynikają  one  zarówno  ze  skutków  finansowych  podejmowanych  

decyzji,  jak i z innych  negatywnych  następstw  dla  psychospołecznego  rozwoju  dziecka  i  

jego  postępów w nauce.  

   

Nauczanie  indywidualne  jest  dobrodziejstwem  dla  dzieci  i  młodzieży,  które  

czasowo, z powodu choroby, pozbawione są możliwości nauki w systemie klasowym. Daje:  

 możliwość  kontynuacji  nauki  w  przypadkach  chorób  przewlekłych  pod  kierunkiem 

nauczycieli i specjalistów  

 możliwość częściowego uczestnictwa w życiu klasy  

 możliwość  wsparcia  ze  strony  nauczyciela,  którego  dobrze  zna  i  ma  do  niego  

zaufanie (funkcja terapeutyczna – wzrost poczucia bezpieczeństwa)  

 pozwala  na  systematyczne  wdrażanie  dziecka  do  grupy  rówieśniczej  w  

przypadkach zaburzeń emocjonalnych i lękowych.  

 Nauczycielowi  daje  możliwość  lepszego  poznania  dziecka,  jego  środowiska  

domowego, rzeczywistych możliwości i umiejętności.  

  

Jednakże   przedłużające   się   nauczanie   indywidualne   powoduje   szereg   

nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży. Należą do nich:  

  

 zaburzenia  społecznych  relacji  rówieśniczych  –  izolacja  od  grupy  rówieśniczej,  

poczucie inności, odrzucenia, mniejszej wartości  

 brak wiary w siebie, wycofywanie się w sytuacjach z góry postrzeganych jak trudne  

 brak zdolności do samodzielnej pracy  

 nadwrażliwość i załamywanie się przy najmniejszych niepowodzeniach życiowych  

 lęk przed oceną kolegów i powrotem do klasy  

 utrata możliwości obiektywnej oceny swoich osiągnięć.  
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Nauczanie indywidualne powoduje:  

 obniżenie  poziomu  wiadomości  w  stosunku  do  uczniów  uczących  się  w  klasie  –  

ograniczony program i pensum godzin (np. zamiast pełnej liczby godzin tygodniowo – 

tylko 10 godzin nauczania indywidualnego)  

 nieadekwatność ocen w stosunku do wiadomości i umiejętności ucznia (oceny 

zawyżone w stosunku do wiadomości ucznia)  

 znaczne ograniczenia w zakresie przygotowania do dalszej edukacji – rodzice i 

nauczyciele biorą pod uwagę doraźne korzyści bez przyszłościowego spojrzenia na 

dalsze losy edukacyjne Podsumowując:  

 nauczanie  indywidualne  należy  zawsze  rozpatrywać  indywidualnie,  biorąc  pod  

uwagę  

 możliwości  psychofizyczne  dziecka,  jego  specyficzne  zaburzenia,  określając  

szczegółową  formę realizacji.  

  Nauczanie indywidualne nie jest formą korepetycji ani zajęć wyrównawczych, nie jest  

rozwiązaniem   trudności   dziecka   w   opanowaniu   materiału   przewidzianego   

programem nauczania.  Jest  wsparciem  dla  dziecka  w  okresie  choroby  lub  pogorszenia  

stanu  zdrowia utrudniającego  w  znacznym  stopniu  funkcjonowanie  w  grupie  

rówieśniczej  lub  warunkach szkolnych.  

  Zagadnienia  dotyczące  trudności  dziecka  w  opanowaniu  materiału  przewidzianego  

programem nauczania regulują odrębne przepisy i szczegółowa analiza  podstaw 

programowych na każdym poziomie (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 

listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach, placówkach).  

  Uczniowie   powinni   mieć   możliwość   realizacji   programu   dostosowanego   do   ich  

psychofizycznych możliwości bez wyłączania z grupy rówieśniczej.  

  

Opracowali dyrektorzy krakowskich  

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
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