
KOD FORMY                            
01-2/20/21 

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI – PLANOWANIE 
PRACY I DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi z uwzględnienie sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych oraz określonych metod i form 
pracy. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształtowanie 
umiejętności w zakresie tworzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz konstruowania 
indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.  
 

Adresatami szkolenia są zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych. 
 

Program:  
1. Podstawy prawne organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
2. Kilka ważnych pojęć związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
3. Analiza wybranych opinii/orzeczeń PPP uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
4. Współpraca nauczycieli w zakresie określania mocnych stron, możliwości i specyficznych potrzeb 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
5. Tworzenie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz  Indywidualnych Programów 

Edukacyjno – Terapeutycznych. 
6. Planowanie pracy z uczniem ze SPE  w oparciu o umiejętności z podstawy programowej. 
7. Strefa najbliższego rozwoju a dostosowanie wymagań edukacyjnych. 
8. Ocenianie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 
Edukator: 
Marta Kobza 
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole 
Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu 
„Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”, „Jak wspomagać szkoły w zakresie 
kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu 
nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania 
w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN 
„Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Trenerka prowadzące szkolenia i doradztwo w ramach projektu „Kompleksowy 
program wspierania dolnośląskich szkół” oraz „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów  
skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie WIELKOPOLSKIM” Autorka scenariuszy  
i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji 
kluczowych w przedszkolu. Współautorka programu oraz pakietów szkoleń i doradztwa „Asystent dziecka/ucznia  
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (certyfikat 
MEN). 
 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 
Uczestnik szkolenia przynosi 
własne przykładowe IPETy do 
analizy  

Wymiar godzin:  
8 godzin dydaktycznych 
 

Termin realizacji: 
26.09.2020 r. godz. 9.30-16.00 
 

Miejsce szkolenia: 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w  Polkowicach 
ul. Targowa 1 
sala szkoleniowa parter 
 

Koszt:  
 
150 zł  

 

Każdy ma zdolności – wystarczy że otrzyma wsparcie dostosowane do potrzeb. Dlatego tak szczególną 
rolę odgrywa nauczyciel, który diagnozuje i pomaga wspierać potencjał rozwojowy wychowanka. 
Uczeń ze SPE, to uczeń, który potrzebuje od nauczyciela więcej uwagi i zaangażowania. Niekiedy 
specjalne potrzeby edukacyjne są tłumaczone jako niepełnosprawność, jednak jest to błędne 
uproszczenie. Nie tylko uczniowie niepełnosprawni wymagają szczególnej uwagi pedagoga. Potrzebują jej 
wszyscy ci, których specjalne potrzeby zostaną zdiagnozowane przez nauczyciela.  


