PROCEDURA
W SPRAWIE DOSTOSOWYWANIA WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH
PODSTAWIE OPINII PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

NA

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze
zmianami).
Rozporządzenie MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (Dz. U. nr 19, poz. 167).
Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. nr 11, poz. 114).
1. Wyniki badań PPP są objęte ochroną danych osobowych i tylko rodzic ma prawo
podjąć decyzję o ich ujawnieniu.
2. Jeżeli rodzic nie zechce ujawnić wyników badań szkoła nie ma prawa nalegać na
zmianę decyzji. Wobec ucznia nadal będą stosowane takie same wymagania , jak
wobec pozostałych, nawet jeżeli wyniki badań sugerowałyby dostosowanie wymagań
edukacyjnych.
3. Pedagog szkolny przekazuje informacje o opinii wychowawcy klasy i omawia jej
treść, następnie wychowawca informuje wszystkich nauczycieli uczących na temat
zaleceń PPP, nauczyciele mają obowiązek zapoznania się z opinią, ustalenia zakresu i
form dostosowania wymagań edukacyjnych w ramach danego przedmiotu i je
respektować.
4. Jeżeli uczeń otrzymuje zalecenia do dostosowania wymagań edukacyjnych, każdy z
nauczycieli uczących jest zobowiązany na piśmie przedstawić na czym będzie
polegało dostosowanie wymagań wobec danego ucznia.
5. Rejestr zobowiązań znajduje się pedagoga szkolnego.
6. Wobec uczniów, którym PPP zaleciła dostosowanie wymagań edukacyjnych ze
względu na specyficzne trudności w nauce szkoła ma obowiązek w ramach
posiadanych środków zapewnić zajęcia dodatkowe (wg. zaleceń zawartych w opinii) .
7. Uczniowi, któremu zaproponowane zostały dodatkowe zajęcia ma obowiązek w nich
uczestniczyć .
8. Jeżeli uczniowi z dostosowaniem wymagań edukacyjnych nie zostały zaproponowane
zajęcia dodatkowe (z powodu braku możliwości organizacyjnych), uczeń ma
obowiązek pracować dodatkowo w domu. Nauczyciel w porozumieniu z rodzicami
zadaje dodatkowe ćwiczenia wspomagające.
9. Jeżeli, pomimo aktualnej opinii z PPP o dostosowaniu wymagań programowych uczeń
nie wykazał żadnej inicjatywy, nie uczęszczał na zaproponowane zajęcia, nie

pracował w domu , rodzic nie współpracował z nauczycielami - nauczyciel ma prawo
nie respektować zaleceń poradni i traktować ucznia według ogólnych zasad.

