
 

 

 

 Rodzice/opiekunowie są często pierwszymi obserwatorami trudności w nauce u 
swojego dziecka. Często również szkoła w procesie przekazywania wiedzy i umiejętności 
zaobserwuje nieustępujące trudności w uczeniu się u ucznia. Odpowiednio wdrożone 
działania mogą zapobiec wielu późniejszym niepowodzeniom szkolnym. Im szybciej 
zaczniemy wspomagać dziecko, tym większe ma ono szanse na sukces.     

 
 
Poniżej przygotowaliśmy kilka wskazówek jak reagować, gdy problem 
trudności w uczeniu się wystąpi u Państwa dziecka.   
 
 

1. Rodzice/ opiekunowie lub nauczyciele zaobserwowali utrzymujące się lub nasilające 
się trudności w uczeniu się u dziecka.   
 

2. Rodzice/opiekunowie umawiają się w tej sprawie z wychowawcą klasy dziecka lub 
specjalistą z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole lub 
nauczycielem przedmiotu sprawiającego trudności w szkole, lub szkoła zaprasza 
rodziców/opiekunów na spotkanie.   

•  

 
3. Podczas takiego spotkania rodzice/opiekunowie rozmawiają o występujących 

trudnościach z nauczycielami, przekazują sobie spostrzeżenia. 
Rodzice/opiekunowie wraz z nauczycielami omawiają sposoby pomocy dziecku.  
 

4. Dzieciom o stosunkowo niewielkich trudnościach w nauce może skutecznie pomóc 
samodzielna, regularna praca w domu. Nauczyciel wskazuje dziecku i jego rodzicom 
dodatkowe ćwiczenia do wykonywania w szkole i w domu oraz proponuje 
różnorodne sposoby pracy. Rodzic powinien aktywnie włączyć się w proces pomocy, 
angażując swój czas i wysiłek oraz systematycznie konsultować się z nauczycielem. 
Systematyczna praca w szkole i w domu jest warunkiem skutecznego oddziaływania 
i tylko w ten sposób można przezwyciężyć trudności.   

•  

 
5. W wypadku utrzymujących się i bardziej nasilonych trudności u ucznia wdrażamy 

udział ucznia w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, które prowadzi 
wykwalifikowany specjalista terapii pedagogicznej. Warunkiem skuteczności tych 
zajęć jest kontynuowanie ich w domu, przy ścisłej współpracy z rodzicami. 
  

6. Jeśli pomimo intensywnej pracy w domu i w szkole trudności nie ustępują pojawia 
się zasadność skierowania dziecka na specjalistyczną diagnostykę do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej. Uwaga: specyficzne trudności w uczeniu się takie 
jak dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia można diagnozować 
u dziecka dopiero od IV klasy szkoły podstawowej.  

•  

 
7. Rodzice/opiekunowie kontaktują się z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

określając problem z jakim się zgłaszają. Poradnia informuje jakie dokumenty 
należy przygotować na potrzeby diagnozy. Rodzice/opiekunowie kompletują 
dokumenty.   
 

8. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna może poprosić rodziców/opiekunów o 
dostarczenie opinii o funkcjonowaniu dziecka w szkole. W takiej sytuacji 



 

rodzice/opiekunowie składają podanie do dyrektora szkoły z prośbą o wydanie 
takiej opinii.     

•  

 
9. Szkoła przygotowuje opinię o funkcjonowaniu dziecka. Informuje 

rodziców/opiekunów, kiedy można ją odebrać.   
 

10. Rodzice/opiekunowie zgłaszają się z skompletowanymi dokumentami do Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w celu przeprowadzenia diagnozy. 

•  

  
11. Po przeprowadzeniu badań Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna opracowuje 

diagnozę (np. wystawia opinię, orzeczenie)  
 

12. Rodzice/opiekunowie składają oryginał np. opinii, orzeczenia otrzymanego w 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sekretariacie szkoły.   

•  

 
13. Zgodnie z przedstawionym dokumentem (np., opinią, orzeczeniem) szkoła i 

rodzice/opiekunowie wdrażają wszystkie zalecenia Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej.    
 

14. Wskazana jest ponowna konsultacja rodziców/opiekunów z nauczycielami i 
specjalistami dotycząca sposobu realizacji zaleceń.    

  
Karina Fronczak 

Nauczyciel terapii pedagogicznej  
 


