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Obowiązki pedagoga specjalnego 

Współpraca z nauczycielami, specjalistami, rodzicami  

i uczniami: 
 działania w celu zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu 

szkoły; 

 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych uczniów (określenie mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności); 

 rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

 określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym TIK. 

Wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawczych i 

innych specjalistów: 
 rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu; 

 udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy 

z uczniem 

 dostosowanie sposobów i metod pracy; 

 dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych. 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

 uczniom;  

 rodzicom; 

 nauczycielom. 

Współpraca z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za 

wspieranie ucznia: 

 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

 placówkami doskonalenia nauczycieli; 

 innymi szkołami i placówkami; 

 organizacjami pozarządowymi; 

 dyrektorem; 

 pielęgniarką; 

 higienistką szkolną; 

 asystentem edukacji romskiej; 

 pomocą nauczyciela;  

 pracownikiem socjalnym; 

 asystentem rodziny;  

 kuratorem sądowym. 

  



Przedstawianie propozycji Radzie Pedagogicznej: 
w zakresie doskonalenia zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji 

włączającej. 

Współpraca z zespołem opracowującym IPET 
w zakresie opracowani i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia w tym 

zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i 

socjoterapeutyczne; 

Określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły; 

Przygotowanie  wraz z zespołem psychologiczno-pedagogicznym 

Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia, 

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oraz jego 

ewaluację; 

Koordynowanie  realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

Wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup 

wychowawczych realizowanie zintegrowanych działań i zajęć 

określonych w programie.   

Podstawa prawna 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  

i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1593). 
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