
Załącznik nr 3

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY

dla etapu edukacyjnego I - III

I. Podstawowe informacje o uczniu

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Klasa

Podstawa objęcia ucznia kształceniem 

specjalnym

Zalecenia z orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

II. Cele programu

Terapeutyczne:............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Edukacyjne:................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

III.  Zakres  i  sposób  dostosowania  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Obszar Sposób i zakres dostosowania wymagań edukacyjnych

KOMUNIKACJA

OBSZARA FIZYCZNY

OBSZAR 

EMOCJONALNY

OBSZAR SPOŁECZNY

OBSZAR POZNAWCZY

Mówienie i słuchanie

Czytanie i pisanie

Przyrodnicze



Formy i metody pracy z uczniem

Wszystkie  formy  i  metody  nakierowane  są  na  wsparcie  indywidualnego  potencjału  rozwojowego

ucznia  oraz uczenie go umiejętności współdziałania i współpracy w zespole.

 Formy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 Metody:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV.   Zintegrowane  działania  nauczycieli  i  specjalistów  prowadzących  zajęcia  uczniem,

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

V. Zalecane przez zespół formy i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz

wymiar godzin

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VI. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia

.......................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

VII. Działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres

współdziałania  z  poradniami  psychologiczno-  pedagogicznymi,  w  tym  poradniami

specjalistycznymi,  placówkami  doskonalenia  nauczycieli,  organizacjami  pozarządowymi  oraz

innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VIII.  Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka lub ucznia

Zadania z § 5 Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 

Realizacja zaleceń zawartych               

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego 

Zapewnienie warunków do nauki, 

sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, odpowiednich ze 

względu na indywidualne potrzeby 



rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia 

Zapewnienie warunków dla 

zaspokajania potrzeb rozwojowych     

i edukacyjnych ucznia,                          

w szczególności wspomagających jego

rozwój i efektywność uczenia się ( na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r) 

Zapewnienie zajęć odpowiednich ze 

względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia,      

w szczególności zajęcia rewalidacyjne,

resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne 

Integracja ucznia ze środowiskiem 

rówieśniczym, w tym z uczniami 

pełnosprawnymi 

Przygotowanie ucznia do 

samodzielności w życiu dorosłym 

IX.  Rodzaj  i  sposób  dostosowania  warunków  organizacji  kształcenia  do  rodzajów

niepełnosprawności  ucznia,  w tym w zakresie  wykorzystania  technologii  wspomagających to

kształcenie.

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

X. Wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie

liczącej 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 wielospecjalistycznych ocen.

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Data                                                                                           Podpisy osób uczestniczących 

                                                                                                          w posiedzeniu Zespołu:



Zapoznałam/ em się z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym

…………………………………………….
Data i podpis rodzica           

XI . Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania dziecku lub uczniowi  pomocy

psychologiczno-  pedagogicznej  oraz  wymiar  godzin,  w  którym poszczególnej  formy  pomocy

będą realizowane

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zatwierdzam program do realizacji

…………………………………………….
Data i podpis dyrektora            

XII.  Analiza skuteczności udzielanej pomocy

Data przeprowadzonej analizy.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wnioski i propozycje do dalszej pracy

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Podpisy osób uczestniczących                                                                      Podpis dyrektora
w   posiedzeniu Zespołu:                                                                                  



INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO- TERAPEUTYCZNY

dla etapu edukacyjnego IV - VIII

I. Podstawowe informacje o uczniu

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Klasa

Podstawa objęcia ucznia kształceniem 

specjalnym

Zalecenia z orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

II. Cele programu

Terapeutyczne:............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Edukacyjne:................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

III.  Zakres  i  sposób  dostosowania  wymagań  edukacyjnych  do  indywidualnych  potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Obszar Sposób i zakres dostosowania wymagań edukacyjnych

KOMUNIKACJA

OBSZARA FIZYCZNY/ 

BIOLOGICZNY 

(wychowanie fizyczne, 

plastyka, technika, 

muzyka)

OBSZAR 

EMOCJONALNY

OBSZAR SPOŁECZNY/

MORALNY

OBSZAR POZNAWCZY

Przedmioty 

humanistyczne (język 

polski, języki obce, 

historia, WOS)

Przedmioty 

matematyczno – 



przyrodnicze 

(matematyka, przyroda, 

biologia, fizyka, chemia, 

geografia, informatyka). 

Formy i metody pracy z uczniem

Wszystkie  formy  i  metody  nakierowane  są  na  wsparcie  indywidualnego  potencjału  rozwojowego

ucznia  oraz uczenie go umiejętności współdziałania i współpracy w zespole.

 Formy:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 Metody:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV.   Zintegrowane  działania  nauczycieli  i  specjalistów   prowadzących  zajęcia  uczniem,

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

V. Zalecane przez zespół formy i okres udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz

wymiar godzin

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VI. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia

.......................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

VII. Działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres

współdziałania  z  poradniami  psychologiczno-  pedagogicznymi,  w  tym  poradniami

specjalistycznymi,  placówkami  doskonalenia  nauczycieli,  organizacjami  pozarządowymi  oraz

innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VIII.  Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka lub ucznia

Zadania z § 5 Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami 

Realizacja zaleceń zawartych               

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 



specjalnego 

Zapewnienie warunków do nauki, 

sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, odpowiednich ze 

względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia 

Zapewnienie warunków dla 

zaspokajania potrzeb rozwojowych     

i edukacyjnych ucznia,                          

w szczególności wspomagających jego

rozwój i efektywność uczenia się ( na 

podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r) 

Zapewnienie zajęć odpowiednich ze 

względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia,      

w szczególności zajęcia rewalidacyjne,

resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne 

Integracja ucznia ze środowiskiem 

rówieśniczym, w tym z uczniami 

pełnosprawnymi 

Przygotowanie ucznia do 

samodzielności w życiu dorosłym 

IX.  Rodzaj  i  sposób  dostosowania  warunków  organizacji  kształcenia  do  rodzajów

niepełnosprawności  ucznia,  w tym w zakresie  wykorzystania  technologii  wspomagających to

kształcenie.

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

X. Wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie

liczącej 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 wielospecjalistycznych ocen.

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................



Data                                                                                           Podpisy osób uczestniczących 

                                                                                                          w posiedzeniu Zespołu:

Zapoznałam/ em się z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym

…………………………………………….
Data i podpis rodzica           

XI . Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania dziecku lub uczniowi  pomocy

psychologiczno-  pedagogicznej  oraz  wymiar  godzin,  w  którym poszczególnej  formy  pomocy

będą realizowane

…...................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zatwierdzam program do realizacji

…………………………………………….
Data i podpis dyrektora            

XII.  Analiza skuteczności udzielanej pomocy

Data przeprowadzonej analizy.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Wnioski i propozycje do dalszej pracy

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Podpisy osób uczestniczących                                                                      Podpis dyrektora
w   posiedzeniu Zespołu:                                                                                  


