
Zindywidualizowana 
ścieżka kształcenia 
Rozporządzenie  MEN z dn. 9.08.17 r. 

w sprawie zasad organizacji i  udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach 



Paragraf 6 pn. 2 podpunkt 7 

    

 

ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA  

jest jedną  z dziewięciu  wymienionych  

  form pomocy  

psychologiczno - pedagogicznej 



Paragraf 12 punkt 1 

Zindywidualizowana ścieżka dotyczy realizacji  

obowiązkowego rocznego przygotowania  

przedszkolnego   

  

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia  dotyczy  

realizacji obowiązku szkolnego 



Paragraf 12 punkt 1 

Zindywidualizowana ścieżka dotyczy uczniów,  

którzy mogą uczęszczać do  przedszkola lub szkoły 

ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu  

wynikające w szczególności ze stanu zdrowia 

nie mogą realizować  wszystkich zajęć wychowania  

przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie 

z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają  

dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich  

specjalnych potrzeb edukacyjnych 



Paragraf 12 punkt 2 

Zindywidualizowana ścieżka obejmuje 

wszystkie zajęcia wychowania 

przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne,  

które są realizowane wspólnie z oddziałem  

przedszkolnym lub szkolnym oraz  

indywidualnie z uczniem 



Paragraf 12 punkt 3  

    

   Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką 
wymaga opinii publicznej poradni 
psychologiczno – pedagogicznej, z której 
wynika potrzeba objęcia ucznią pomocą w 
tej formie. 



Paragraf 12 punkt 4 

Do wniosku o wydanie opinii dołącza się  

dokumentację określającą: 

 

-   trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole 

-   wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu 
lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w 
zajęciach wspólnie z oddziałem ( dotyczy sytuacji wynikających ze 
stanu zdrowia ucznia, np. ADHD, epilepsja, depresja itp.) 

-   opinii nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o 
jego funkcjonowaniu w przedszkolu lub szkole ( dotyczy  uczniów 
uczęszczających do przedszkola lub szkoły) 



Paragraf 12 punkt 5 

Przed wydaniem opinii publiczna poradnia   

we współpracy z przedszkolem lub szkołą 

oraz z rodzicami ucznia lub pełnoletnim  

uczniem przeprowadza analizę  

funkcjonowania ucznia uwzględniającą 

efekty dotychczas udzielanej pomocy 



Paragraf 12 punkt 6 

Opinia publicznej poradni zawiera dane i informacje zgodne 
z rozporządzeniem MEN o poradniach, a ponadto  
wskazuje: 
 
-   zakres, w jakim uczeń nie może brać udziału w zajęciach 

wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym 
-   okres objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką, nie 

dłuższy niż rok 
-   działania jakie powinny być podjęte w celu usunięcia 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia 
i jego uczestnictwo w życiu przedszkola lub szkoły 



Paragraf 12 punkt 7 

   Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką 
realizuje program wychowania przedszkolnego 
lub program nauczania z dostosowaniem metod  

   i form ich realizacji do jego indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych, w szczególności 
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia 



Paragraf 12 punkt 8 

Dyrektor przedszkola lub szkoły na wniosek 

 rodziców lub pełnoletniego ucznia  

ustala tygodniowy wymiar godzin zajęć 

 wychowania przedszkolnego lub zajęć  

edukacyjnych uwzględniając konieczność  

realizacji podstawy programowej  

wychowania przedszkolnego, kształcenia 

 ogólnego lub kształcenia w zawodach. 



Paragraf 12 punkt 9 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem 

objętym indywidualną ścieżką  podejmują  

działania ukierunkowane na poprawę  

funkcjonowania ucznia w przedszkolu lub 

szkole. 

 



Paragraf 12 punkt 10 

Zindywidualnej ścieżki kształcenia  nie  

organizuje się  dla uczniów : 

 

  - objętych kształceniem specjalnym 

  - objętych indywidualnym obowiązkowym 
wychowaniem przedszkolnym  albo 
indywidualnym nauczaniem 

 

 

 


