
Zasady wczesnego wspomagania nauki czytania i pisania uczniów klas 1-3

i dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia klas 4-6

w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin

im. ks. Jana Twardowskiego

1. W klasie pierwszej

Wrzesień 

-  diagnoza logopedyczna (po umówieniu się logopedy z wychowawcą klasy);

- obserwacja dzieci w czasie zajęć prowadzonych przez nauczyciela nauczania
zintegrowanego;

-obserwacja uczniów na lekcjach, prowadzonych w obecności specjalistów
(psycholog, pedagog, logopeda, pedagog-terapeuta);

- gromadzenie informacji o ewentualnych trudnościach dziecka (wychowawca);

- skierowanie dzieci, które mają trudności w funkcjonowaniu szkolnym, na zajęcia
wspomagające naukę czytania i pisania (wychowawca, w porozumieniu z
pedagogiem- terapeutą);

- spotkanie rodziców ucznia z pedagogiem - terapeutą: uzgodnienie zasad współpracy.

Do końca roku szkolnego

- praca z uczniem na zajęciach wspomagających naukę czytania i pisania;

-  monitorowanie postępów dziecka (wychowawca, rodzice, pedagog, pedagog -
terapeuta , logopeda, psycholog);

- pedagog - terapeuta w porozumieniu z wychowawcą i rodzicami moŜe zakończyć
pracę z dzieckiem, jeśli uczeń zrobił wyraźne postępy;

- systematyczne dokumentowanie pracy ucznia i kontaktów z rodzicami:

• dziennik zajęć logopedy,

•  dziennik zajęć pedagoga- terapeuty,

•  dziennik pedagoga szkolnego, 

• notatki wychowawcy – takŜe dotyczące spotkań z rodzicami ucznia, który ma
trudności w funkcjonowaniu szkolnym.



• W klasie drugiej

Od września

- kontynuacja pracy z uczniem, który wymaga wsparcia na zajęciach wspomagających
naukę czytania i pisania;

- kontynuacja pracy ucznia na zajęciach z logopedą (jeśli takie były zalecane);

- wychowawca: przygotowanie opinii o dziecku dla poradni psychologiczno –
pedagogicznej;

- skierowanie ucznia do poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Po uzyskaniu opinii

- kontynuacja pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych;

- zapoznanie się z opinią wszystkich nauczycieli pracujących z uczniem;

 

- dostosowanie wymagań edukacyjnych  – zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii
z poradni, w porozumieniu z wychowawcą, pedagogiem szkolnym, pedagogiem –
terapeutą.

2. W klasie trzeciej

- uczniowie posiadający wskazanie do pracy na zajęciach korekcyjno –
kompensacyjnych kontynuują pracę z pedagogiem – terapeutą.



- stały kontakt rodziców z pedagogiem - terapeutą, logopedą, wychowawcą.

3. W klasie czwartej

• Pedagog szkolny razem z wychowawcą klasy trzeciej przekazuje dokumentację
dotyczącą ucznia wychowawcy klasy czwartej na radzie pedagogicznej o uczniach
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, która odbywa się we wrześniu.

• Pedagog szkolny, w porozumieniu z pedagogiem - terapeutą, dokonuje oceny
postępów i potrzeb ucznia na początku 2. etapu edukacyjnego, informuje
wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów o potrzebie dostosowania
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia i wyznacza termin
przygotowania takiego dokumentu przez nauczycieli.

• Uczniowie posiadający wskazanie do pracy na zajęciach korekcyjno –
kompensacyjnych kontynuują pracę z pedagogiem – terapeutą.

• Po 1.semestrze wychowawcy i nauczyciele przedmiotowi klas czwartych przekazują
pedagogowi szkolnemu swoje obserwacje dotyczące pracy/postępów/braku postępów
ucznia, korzystającego z dostosowania warunków do indywidualnych potrzeb.

• Pedagog kieruje ucznia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. W klasie piątej i szóstej

Rodzice, w porozumieniu z pedagogiem i pedagogiem – terapeutą oraz wychowawcą,
zgłaszają się z dzieckiem do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu wykonania
powtórnej diagnozy i uzyskania opinii, niezbędnej do dostosowania do indywidualnych
potrzeb ucznia warunków sprawdzianu szóstoklasisty.

Uczeń pracuje na zajęciach kompensacyjno- korekcyjnych w szkole lub wybranym
przez Rodziców ośrodku oraz korzysta w czasie zajęć prowadzonych w szkole z
dostosowanych do jego potrzeb wymagań edukacyjnych.



Załączniki do dokumentu:

1. Deklaracja Rodziców ucznia o udziale dziecka w zajęciach kompensacyjno-
korekcyjnych;

2. Informacja Rodziców ucznia o rezygnacji z zajęć proponowanych przez szkołę;

3. Deklaracja rodziców ucznia przyjętego do szkoły o współpracy z pedagogiem-
terapeutą.

Procedury obowiązują od roku szkolnego 2010/11.



Warszawa, …………

Deklaracja Rodziców ucznia 

o udziale dziecka w zajęciach kompensacyjno-korekcyjnych
organizowanych w szkole

     Informuję,  Ŝe  moje  dziecko  ………………………………………….
będzie  uczęszczało  na  zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne organizowane  
w szkole w roku szkolnym 20…/20...  

Zobowiązuję się do współpracy z pedagogiem – terapeutą prowadzącym zajęcia oraz
systematycznej pracy w domu.

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

                      podpis rodzica (prawnego opiekuna)



Warszawa, dnia………. …

Informacja Rodziców ucznia

o rezygnacji z pracy dziecka na zajęciach kompensacyjno-
korekcyjnych organizowanych przez szkołę

     Informuję,  Ŝe  moje  dziecko  ………………………………………….
nie  będzie uczęszczało  na  zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne  organizowane  
w szkole w roku szkolnym 20... /20…

……………………………………..

                                                                   podpis rodzica (prawnego opiekuna)



Warszawa,…….

Deklaracja Rodziców ucznia przyjętego

 do Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin 

im. ks. Jana Twardowskiego

od roku szkolnego……….

W przypadku wystąpienia u mojego dziecka trudności w
funkcjonowaniu szkolnym, o których poinformuje mnie wychowawca,
podejmę współpracę z pedagogiem szkolnym, pedagogiem-terapeutą

lub logopedą szkolnym.

…………………………………..

Podpis Rodzica (prawnego opiekuna)


