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Szkolenie  

„Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.” 

19 marca 2020 r. Poznań 

 

sala konferencyjna w biurowcu Ataner – Delta ul. Towarowa 35 (obok Dworca Poznań Główny). 
 

 

PROGRAM SZKOLENIA 
 

10.00 – 10.30 rejestracja uczestników, kawa 

 

10.30 – 12.00 - " Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi." – część I.  

 

12.00 – 12.15 przerwa kawowa 

 

12.15 – 13.45 - " Indywidualizacja organizacji kształcenia dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi." – cześć II.  

 

13.45 – 14.15 obiad 

 

W ramach szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:  

 

1. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia: 

a) podstawa prawa, 

b) dla kogo może organizowana? 

c) zadania dyrektora/nauczyciela /rodzica/PP-P , 

d) przykładowa opinia o uczniu pod kątem wydania opinii i zindywidualizowanej ścieżce kształcenia, 

e) przykładowy arkusz analizy funkcjonowania ucznia, 

f) dokumentowanie zajęć realizowanych  w ramach zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

g) formułowanie wniosków z udzielonej formy pomocy,  

 

2. Organizacja  wybranych zajęć  edukacyjnych  realizowanych  indywidualnie z uczniem lub w grupie 

do 5 uczniów , w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

a) podstawy prawne organizacji wybranych zajęć  edukacyjnych  realizowanych  indywidualnie z 

uczniem lub w grupie do 5 uczniów, 
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b) analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego pod kątem indywidualnych zajęć, 

c) przykładowy wzór Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia uzasadniający  

realizację  w/w zajęć , 

d) przykładowy wzór Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego uzasadniający 

organizację w/w zajęć , 

e) dokumentowanie w/w zajęć i formułowanie wniosków do dalszej pracy. 

3. Organizacja indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.  

a) podstawy prawne, 

b) zadania Dyrektora/Nauczyciela /Rodzica/PP-P   

c) dokumentowanie zajęć i formułowanie wniosków do dalszej pracy. 

4. Organizacja zajęć dla uczniów niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 

polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw. 

a) podstawy prawne, 

b) zadania Dyrektora/Nauczyciela/Rodzica, 

c) dokumentowanie zajęć , formułowanie wniosków. 

 

*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu. 

 

PRELEGENT 
 

JOANNA BRZOSKOWSKA 

 
 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Gdańsku 

 

Z wykształcenia pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, oligofrenopedagog. Ekspert 

MEN w zakresie awansu zawodowego nauczycieli. Wykładowca  w Wyższej Szkoły 

Bankowej w Gdańsku na kierunku pedagogika.  Autor wielu artykułów i publikacji 

dotyczących organizacji i dokumentowania kształcenia specjalnego oraz pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach, które ukazały się m.in. w 

Wydawnictwie Raabe.  Liczne wystąpienia na konferencjach związanych z organizacją 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wspomaganiem szkół przez Poradnie 

Psychologiczno-Pedagogiczne, m.in. na konferencjach „Budowanie pozytywnej strategii 

promocyjnej w środowisku lokalnym”, „Szkoła-poradnia razem na rzecz ucznia”, 

organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Opiekun merytoryczny i prelegent cyklu 

szkoleń „Ocena prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-

pedagogicznej” zorganizowanych przez Grupę Profilaktycznie.pl. 
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