Pedagog specjalny to nowe stanowisko pracy w oświacie. Zadania pedagoga specjalnego zostały określone w projekcie Rozporządzenia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach
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Pedagog specjalny współpracuje z zespołem, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjnoterapeutycznego (dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych
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Zadania pedagoga specjalnego w ramach pensum
Rekomendowanie dyrektorowi szkoły, planowanie i podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego
i pełnego uczestnictwa oraz dostępności w życiu przedszkola, szkoły i placówki dla uczniów
Prowadzenie działań diagnostycznych (badań) i ich interpretacja w zakresie:
rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
możliwości psychofizycznych uczniów
określania mocnych stron uczniów
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
Określanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów
Określanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
szkoły i placówki,
Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów
Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

Rozpoznawania przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu,
Rozpoznawanie barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola, szkoły lub placówki,
Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
Dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego
możliwości psychofizycznych,
Wspierania w doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;

Do zadań pedagoga specjalnego należy udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
rodzicom uczniów
nauczycielom
uczniom lub wychowankom
Pedagog specjalny współpracuje, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami.
Pedagog specjalny przedstawia Radzie Pedagogicznej propozycje w zakresie doskonalenia zawodowego
nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie ww. Zadań.
Pedagog specjalny będzie współpracował w zależności od potrzeb między innymi z:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
placówkami doskonalenia nauczycieli,
innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży,
dyrektorem,
pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną,
pomocą nauczyciela,
pracownikiem socjalnym,
asystentem rodziny,
kuratorem sądowym.

Opracowała na postawie Rozporządzenia w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Agnieszka
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