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Karta indywidualnych potrzeb ucznia 

1) Imię (imiona) i nazwisko ucznia:  ......................................................................................  

2) nazwa szkoły oraz oznaczenie oddziału, do którego uczeń uczęszcza: 

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

3) podstawowe założenia Karty:1 

□ orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinia poradni 

psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.2 Numer i data 

wydania orzeczenia lub opinii:  ........................................................................................  

□ potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną stwierdzona w wyniku 

przeprowadzonych działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów. Wyniki rozpoznania dokonanego przez nauczycieli: 

o rozpoznane niepowodzenia szkolne: 

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

o ryzyko wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; 

o rozpoznane predyspozycje i uzdolnienia: 

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

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

o inne 

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

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

4) zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne: 

1. Poziom wiedzy i umiejętności szkolnych. 

Ograniczenia:  ...............................................................................................................................  

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

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

                                                           
1
 Zaznaczyć poprzez zamalowanie odpowiedniego kwadratu 

2
 Właściwe zakreślić 
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Mocne strony:  .............................................................................................................................  

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

2. Funkcje percepcyjno-motoryczne oraz poznawcze (percepcja wzrokowa, słuchowa, 

motoryka, orientacja przestrzenna, pamięć, uwaga, myślenie, mowa/ komunikacja). 

Ograniczenia:  ...............................................................................................................................  

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

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

Mocne strony:  .............................................................................................................................  

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

3. Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne (jako ucznia i członka społeczności klasowej). 

Ograniczenia:  ...............................................................................................................................  

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

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

Mocne strony:  .............................................................................................................................  

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

4. Motywacja i zainteresowania 

Ograniczenia:  ...............................................................................................................................  

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

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

Mocne strony:  .............................................................................................................................  

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

5. Dodatkowe uwagi (w tym poziom opanowania podstawowych technik szkolnych 

czytania, pisania, liczenia) 

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

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

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

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

 ......................................................................................................................................................  
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5) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: 

Forma pomocy 
Sposób udzielenia 

pomocy 
Okres trwania 

Wymiar godzin 

proponowany przez 

zespół 

Klasa terapeutyczna    

Zajęcia rozwijające 

uzdolnienia 

   

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze 

   

Zajęcia 

specjalistyczne 

□ korekcyjno-

kompensacyjne 

  

□ logopedyczne   

□ socjoterapeutyczne   

□ inne o charakterze 

terapeutycznym 

  

Zajęcia z doradztwa 

zawodowego 

   

Porady i konsultacje 

dla uczniów 

   

Porady, konsultacje, 

warsztaty, szkolenia 

dla rodziców 

   

Inne formy pomocy □ działania 

profilaktyczne 

□ działania 

interwencyjne 

□ pomoc rzeczowa, 

stypendia i inne 

świadczenia 

□ inne: 

…………………………….. 

  

Dostosowanie 

wymagań 

edukacyjnych do 

indywidualnych 

potrzeb 

rozwojowych 

psychofizycznych 

i edukacyjnych 

ucznia. 
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Zakres współpracy 

z poradnią 

psychologiczno-

pedagogiczną 

w zakresie udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

dziecku 

   

 

 Data pierwszego posiedzenia zespołu:   ......................................................................  

 Podpisy członków zespołu: 

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

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

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

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

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

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

 Podpis rodzica: ....................................................................................................................  

 Podpisy innych osób uczestniczących w posiedzeniu zespołu: 

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

  ............................................................   ......................................................................  
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6) ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne 

formy pomocy będą realizowane: 

Forma pomocy 
Sposób udzielenia 

pomocy 
Okres trwania 

Wymiar godzin 

ustalony przez 

dyrektora 

    

    

    

    

 

  

 

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

 (podpis i pieczęć dyrektora szkoły) 
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7) ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

Wyniki prowadzonych diagnoz, obserwacji 

Data spotkania zespołu: 

………………………………………… 

Data spotkania zespołu: 

………………………………………… 

Data spotkania zespołu: 

………………………………………… 

Poziom wiedzy i umiejętności szkolnych 

   

Funkcje percepcyjno-motoryczne oraz poznawcze (percepcja wzrokowa, słuchowa, 

motoryka, orientacja przestrzenna, pamięć, uwaga, myślenie, mowa/ komunikacja). 

   

Funkcjonowanie społeczno-emocjonalne (jako ucznia i członka społeczności klasowej) 
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Motywacja i zainteresowania 

   

Dodatkowe uwagi ( w tym poziom opanowania podstawowych technik szkolnych- 

czytania, pisania, liczenia) 

   

Zalecane przez zespół formy dalszej pomocy 
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Podpisy członków zespołu Podpisy członków zespołu Podpisy członków zespołu 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Podpis rodzica Podpis rodzica Podpis rodzica 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

Podpis osoby/osób 

zaproszonych na wniosek 

dyrektora 

Podpis osoby/osób 
zaproszonych na wniosek 

dyrektora 

Podpis osoby/osób 
zaproszonych na wniosek 

dyrektora 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

Podpis osoby/osób 

zaproszonych na wniosek 

rodzica 

Podpis osoby/osób 

zaproszonych na wniosek 

rodzica 

Podpis osoby/osób 

zaproszonych na wniosek 

rodzica 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

Ustalone przez dyrektora formy dalszej pomocy, w tym czas trwania i wymiar godzin 
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Podpis dyrektora Podpis dyrektora Podpis dyrektora 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 


