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Program działań wspierających ucznia  
z trudnościami w nauce 

w Szkole Podstawowej im. Powstańców 
Wielkopolskich w Strzałkowie 

 
 

I. Założenia programu 

1. Wstęp 

Trudnoś ci w uczeniu śą problemem nierozerwalnie związanym z edukacją i śzkołą, z kto rym 
nauczyciele coraz częś ciej śpotykają śię w śwojej praktyce śzkolnej. Trudnoś ci w uczeniu 
widoczne śą w pośtaci rozbiez noś ci między celami edukacji a ośiągnięciami śzkolnymi ucznio w. 
Ucznia charakteryzuje: 

1) trudnoś c  w rozumieniu i przyśwajaniu materiału; 

2) nieumiejętnoś c  uczenia śię; 

3) brak zaintereśowania pośzczego lnymi przedmiotami i niechęcią do ich poznawania; 

4) brak umiejętnoś ci w kierowaniu właśnymi proceśami pśychicznymi; 

5) biernoś c  i rezygnacja wynikającą ze śłabej aktywnoś ci myś lowej; 

6) nieumiejętnoś c  pokonywania trudnoś ci intelektualnych. 

 

Aby pomo c uczniom w przezwycięz eniu trudnoś ci w nauce Szkoła Podśtawowa im. Powśtan co w 
Wielkopolśkich w Strzałkowie przygotowała Program, kto rego celem jeśt zapewnienie efektywnej 
pomocy i wśparcia uczniom pośiadającym trudnoś ci w nauce, tak aby kaz dy z nich mo gł dośtrzec 
śwoje mocne śtrony i ośiągnąc  śukceś na miarę śwoich moz liwoś ci. 

Program śkierowany jeśt do ucznio w Szkoły Podśtawowej im. Powśtan co w Wielkopolśkich  
w Strzałkowie, kto rzy doś wiadczają niepowodzen  śzkolnych. 

Trudnoś ci w nauce mogą wynikac  z: 

1) śtanu zdrowia, zdolnoś ci, ogo lnego rozwoju, ośobowoś ci, doś wiadczen  (takz e tych śzkolnych) 
ucznia; 

2) śytuacji rodzinnej ucznia (śytuacji materialnej, poziomu ś wiadomoś ci wychowawczej 
rodzico w/opiekuno w, liczebnoś ci, śtruktury rodziny, warunko w bytowych, poziomu kultury, 
moz liwoś ci intelektualnych rodzico w/opiekuno w, dbałoś ci o dziecko, wśpo łpraca ze śzkołą, 
itd.); 

3) śytuacji śzkolnej (atmośfera śzkoły, warunki lokalowe, wypośaz enia naukowe, praca 
pozalekcyjna, kontakty ro wieś nicze); 

4) pracy nauczycieli (przygotowanie pedagogiczne, charakteru, pośtawy, empatii). 
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5) powrotu ucznia z zagranicy. 

1. Cele szczegółowe Programu 

1) przeciwdziałanie niepowodzeniom śzkolnym; 

2) wyro wnywanie brako w w wiadomoś ciach; 

3) indywidualizacja proceśu nauczania; 

4) rozwijanie zaintereśowan  i motywacji do pracy; 

5) kśztałtowanie ośobowoś ci i pobudzanie wiary w śiebie, 

6) dośkonalenie umiejętnoś ci śzkolnych; 

7) wdraz anie do śyśtematycznej pracy; 

8) podnośzenie jakoś ci pracy śzkoły. 

1. Osoby zaangażowane: 

1) dyrektor śzkoły; 

2) pedagog/pśycholog; 

3) wychowawcy klaś; 

4) nauczyciele pośzczego lnych przedmioto w; 

5) nauczyciele współorganizujący kształcenie integracyjne; 

6) rodzice. 

I. Procedura identyfikacji uczniów z trudnościami i włączania ich do Programu 

1. Wychowawca klaśy odpowiada za przeprowadzenie wśtępnej identyfikacji ucznio w  
z trudnoś ciami w śwoim oddziale. 

2. Identyfikacja naśtępuje na podśtawie diagnozy przeprowadzonej na podśtawie: 

1) diagnoza wśtępna: poznanie ośiągnięc  edukacyjnych ucznio w klaśy pierwśzej, poznanie 
nowoprzybyłych ucznio w ze śzczego lnym uwzględnieniem ich predyśpozycji; 

2) analizy opinii i orzeczen  poradni pśychologiczno-pedagogicznych, w tym śpecjaliśtycznych, 
pod kątem wyśtępujących trudnoś ci; 

3) obśerwacja ucznia; 

4) monitorowanie ośiągnięc  ucznio w 

1) rozmowy z nauczycielami uczącymi w klaśie; 

2) rozmowy z uczniami oraz rodzicami/opiekunami prawnymi ucznio w; 

3) analiza wyniko w nauczania. 

1. Wychowawca w ciągu dwo ch pierwśzych tygodni wrześ nia kaz dego roku śporządza liśtę 
ucznio w, kto rzy wymagają wśparcia i wraz z nauczycielami prowadzącymi zajęcia  
w klaśie uśtalają śpośoby pośtępowania, działania w śtośunku do kaz dego ucznia z liśty (zgodnie 
z punktem III niniejśzego Programu). Liśta moz e ulegac  zmianom w ciągu roku śzkolnego. 

2. Wychowawca po zidentyfikowaniu ucznia z trudnoś ciami podejmuje rozmowę z uczniem 
i jego rodzicami/opiekunami, zachęcając do podjęcia zajęc  dodatkowych organizowanych 
w śzkole. 

3. Wychowawca jeśt koordynatorem działan  śkierowanych do ucznia celem przezwycięz enia 
trudnoś ci w nauce. 
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4. Wychowawca monitoruje efektywnoś c  działan . 

I. Działania nauczycieli skierowane do uczniów z trudnościami 

1. Wychowawca z nauczycielami uśtala działania, kto re będzie podejmował w pracy  
z uczniami z trudnoś ciami w nauce. 

2. Do takich działan  nalez ą: 

1) poznanie ucznia z trudnoś ciami przez nauczyciela (jego trudnoś ci, śytuacji śzkolnej  
i rodzinnej); 

2) indywidualizacja w proceśie nauczania: 

• dośtośowanie wymagan  edukacyjnych, 

• ro z nicowanie poziomu trudnoś ci zadan  i prac domowych, 

• powtarzanie z uczniami śłabo opanowanych partii materiału, 

• śtośowanie pytan  naprowadzających, pomocniczych - metoda podpowiedzi, 

• podawanie wśkazo wek do rozwiązania zadania; 

• wdraz anie ucznio w do zapiśu zadan  domowych poprzez śyśtematyczną kontrolę 
nauczyciela, 

• w pracy z uczniem zwracanie uwagi na jego śtośunek do obowiązko w śzkolnych; 

• docenianie wkładu pracy, wyśiłku, aktywnoś ci, zaangaz owania, 

• śzybkie wykrywanie brako w i luk w wiedzy, niedopuśzczanie do pogłębiania śię 
niepowodzen  dydaktycznych ucznio w, 

• reśpektowanie odpowiedniego dla ucznia tempa pracy, wydłuz enie czaśu na opanowanie 
danego fragmentu wiedzy, 

• wprowadzenie pomocy kolez en śkiej, zachęcanie ucznio w do wzajemnej pomocy  
w nauce, 

• wzbogacenie lekcji o ś rodki dydaktyczne, kto re wśpomagac  będą przyśwajanie wiedzy 
przez ucznia – w zalez noś ci od potrzeb i śtylu uczenia śię ucznia; 

3) kśztałtowanie ośobowoś ci i pobudzanie wiary w śiebie: 

• przeprowadzenie teśtu talentu w celu wśkazania uczniowi jego uzdolnien , 

• zdiagnozowanie śtylu uczenia śię ucznia i wśkazanie najśkuteczniejśzego śpośobu 
uczenia śię, 

• polecanie wykonywania dodatkowych prac np. referato w, prezentacji, kto re uczen  moz e 
zaprezentowac  na forum klaśy, 

• korzyśtanie z metod nauczania aktywizujących ucznio w: praca metodą projekto w, 
webqueśt, 

• odejś cie od oceniania śumującego na rzecz oceniania wśpierającego; ocenianie 
wkładanego wyśiłku w wykonanie zadania, 

• nagradzanie aktywnoś ci ucznio w poprzez dodatkowe oceny, uśtne pochwały, 

• uczenie metodą analityczną - podział materiału na częś ci, 

• praca w grupach - przydzielanie konkretnych zadan  do pracy w grupie z uwzględnieniem 
moz liwoś ci i umiejętnoś ci ucznia; 
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4) rozwijanie zaintereśowan  i motywacji do pracy: 

• zachęcanie do brania udziału w okreś lonych zajęciach dodatkowych oferowanych przez 
śzkołę, 

• wśpo łpraca z rodzicami, udzielanie wśkazo wek rodzicom, 

• zawieranie kontrakto w z rodzicami, 

• budowanie więzi klaśowej - realizacja tematyki dotyczącej np.: poczucia właśnej 
wartoś ci, tolerancji, aśertywnoś ci, orientacji zawodowej i śzkolnej, technik uczenia śię, 
umiejętnoś ci pokonywaniu trudnoś ci, podczaś godzin wychowawczych, 

• prowadzenie rozmo w mobilizujących do podejmowania wyśiłku umyśłowego, 
podkreś lanie mocnych śtron ucznia; wyeliminowanie krytyki w ocenie pośtępo w ucznia, 

• wśpieranie ucznia w przypadku niepowodzen , 

• dośtrzeganie pośtępo w i ośiągnięc  ucznia, nagradzanie. 

• rozwijanie ś wiadomoś ci i odpowiedzialnoś ci ucznia za powierzane mu zadania  
i obowiązki. 

5) organizacja zajęc  dydaktyczno - wyro wnawczych dla ucznio w potrzebujących dodatkowego 
wśparcia – na wniośek nauczyciela przedmiotu, wychowawcy, rodzica, ucznia, 

6) w razie dośtrzez enia dyśfunkcji rozwojowych koniecznoś c  nawiązania wśpo łpracy  
z pśychologiem/pedagogiem śzkolnym; 

7) inne w zalez noś ci od śpecyfiki przedmiotu i wynikające z potrzeb i moz liwoś ci ucznio w.  

II.  Współpraca z rodzicami 

1. Aby działania śzkoły w zakreśie udzielania wśparcia uczniom z trudnoś ciami w nauce były 
efektywne konieczna jeśt wśpo łpraca z rodzicami wychowawcy, nauczycieli oraz 
pedagoga/pśychologa śzkolnego. 

2. Formy wśpo łpracy obejmują: 

1) śpotkania z rodzicami na temat dziecka i trudnoś ci; 

2) kontrakty z rodzicami; 

3) kontakty piśemne (e-dziennik), aby informowac  o pośtępach ucznia; 

4) konśultacje z nauczycielami przedmioto w; 

5) konśultacje z wychowawcą; 

6) porady pedagoga/pśychologa śzkolnego. 

III. Przewidywane efekty 

1. Uczniowie z trudnoś ciami w nauce zośtali zidentyfikowani i objęci w zalez noś ci od 
moz liwoś ci śzkoły pomocą. 

2. Uczniowie korzyśtają z zajęc  dodatkowych oferowanych przez śzkołę. 

3. Wyniki ucznio w objętych Programem poprawiają śię. 

4. Podnośzenie kompetencji nauczycieli. 

5. Zacieś nianie wśpo łpracy w ramach grona pedagogicznego. 

6. Podnośi śię jakoś c  pracy śzkoły. 
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IV. Ewaluacja 

1. Na koniec kaz dego okreśu, po przedśtawieniu proponowanych uczniom ocen, naśtępuje 
ewaluacja podejmowanych przez wychowawco w, nauczycieli, pedagogo w/pśychologo w działan . 

2. Ewaluacja obejmuje: 

1) śkutecznoś c  diagnozowania niepowodzen  ucznio w; 

2) efektywnoś c  zaśtośowanych w programie działan  śkierowanych do ucznio w pośiadających 
trudnoś ci w nauczaniu. 

3. Ewaluacji efektywnoś ci zaśtośowanych działan  wychowawca danej klaśy. 

4. Ewaluacja prowadzona jeśt za pomocą obśerwacji, analizy dokumentacji śzkolnej 
(wyniki, obecnoś ci) i egzamino w zewnętrznych. 

VII. Szkolenia 

1. Dyrektor śzkoły organizuje śzkolenia, kto re mają na celu wzbogacanie warśztatu pracy 
nauczycieli, do pracy z uczniami przejawiającymi trudnoś ci (metody i formy pracy, 
indywidualizacja, wśpo łpraca z rodzicami, jak rozmawiac  z uczniami, itd.) 

 

 
 


