
INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY/ LUB MODYFIKACJA 

INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNEGO

na rok szkolny 2021/2022

I. OGÓLNE INFORMACJE O DZIECKU

Imię i nazwisko dziecka, data 

urodzenia, grupa, rok szkolny

Imię i nazwisko dziecka:

Data urodzenia: 

Grupa: 

Rok szkolny: 2021/2022

Numer orzeczenia, z dnia

Okres na jaki utworzono IPET Okres edukacji przedszkolnej

Rozpoznanie wynikające z 

orzeczenia:

Niepełnosprawność ruchowa z afazją motoryczną i nieharmonijnym rozwojem

Zalecenia zawarte w orzeczeniu 1.Kształcenie specjalne do czasu rozpoczęcia nauki w szkole

2.Formy  stymulacji,  terapii  i  usprawniania,  rozwijania  potencjalnych  możliwości  i  mocnych  stron

dziecka:

-systematyczna rehabilitacja dziecka

-zajęcia z integracji sensorycznej

-terapia logopedyczna

-zajęcia z arteterapii



-ćwiczenia wyciszające (relaksacyjne)

-praca psychologa z rodziną dziecka

2. Objęcie chłopca dodatkowym indywidualnym wsparciem uwzględniającym:

-stałe wsparcie i motywowanie do aktywności poznawczej

-wzbogacenie słownictwa poprzez: czytanie książeczek, opowiadanie obrazków,pokazywanie i 
nazywanie przedmiotów z otoczenia itp.
-ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny
-wyznaczanie jasnych zasad i granic zrozumiałych dla dziecka
-utrwalanie i nagradzanie osiągnięć chłopca
-stymulowanie sprawności grafomotorycznej poprzez lepienie z plasteliny, kolorowanie, rysowanie, 
wycinanie, wydzieranie, praca z różnymi fakturami itp.  
-uczenie koncentracji uwagi dowolnej podczas ćwiczeń i zabaw ogólnorozwojowych oraz relaksacyjnych
3.Wsparcie dla rodziców i współpraca z nimi

Wynik wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka

Mocne strony ucznia:

-jest uśmiechnięty, radosny
-potrafi samodzielnie jeść, załatwiać 
się, myć zęby, ręce
-potrafi w sposób werbalny 
komunikować się z nauczycielem
-nie wchodzi w konflikty z innymi 
dziećmi, upomniany nie wpada w 
złość, potrafi zmienić zachowanie na 
lepsze
-komunikuję potrzeby fizjologiczne
-lubi rysować, kolorować

Trudności ucznia:

- podczas nabywania nowych umiejętności wymaga ciągłego powtarzania poleceń, przypominania 
i ukierunkowywania
- wybiera aktywność do wykonania w pojedynkę



II. ZAKRES DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

Realizowany program edukacyjny:

- podstawa programowa,

-adaptacja programu,

-indywidualny program 

edukacyjny

1) Program wychowania przedszkolnego

2) Podstawa programowa realizowana w pełni bez konieczności adaptacji
 - nie ma konieczności adaptacji programu
 - indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

III. RODZAJ I ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

Rewalidacja indywidualna 
ruchowa : 

Systematyczna kontynuacja zaleca-
nych ćwiczeń z zakresu rewalidacji 
ogólnej w trakcie pobytu dziecka w 
przedszkolu przez nauczycieli wy-
chowawców. 
Prowadząca : 

Organizowanie zabaw z:
 ćwiczeniami oddechowymi regulującymi aparat oddechowy: wdech i wydech,
 układanki obrazkowe, rymowanki, zagadki słowno-obrazkowe, zabawy dydaktyczne,
  rozmowy prowadzone przy obrazkach,
 słuchanie opowiadań, rozmowy, 
 nauka wierszy i piosenek
 prowadzenie zabaw wyciszających 

Rewalidacja Indywidualna Integra-  



cji Sensorycznej Normalizowanie układu przedsionkowego i proprioceptywnego: no. „naleśnik „-zwijanie dziecka w 
koc, karimatę następnie dociskanie pleców, pośladków, rąk, nóg z wykorzystaniem woreczków, zabawy 
w przepychanie i siłowanie się , turlanie się po podłodze (na rożnym podłożu); obrotu na krześle obroto-
wym;odbijanie piłki stopami piłki plażowej , chodzenie po dywanikach, krążkach fakturowych , masaż 
całego ciała szerokim pędzlem, przepychanie i przenoszenie butelek wypełnionych wodą;przeciąganie 
liny;przesuwanie kosza wypełnionymi klockami 
Usprawnianie koordynacji ruchowej oraz wzrokowo-ruchowej: np. poskoki z wymachiwaniem reka-
mi, skoki obunóż w worku; chodzenie z rękami skrzyżowanymi na klatce piersiowej w kółko, do przodu,
do tyłu, bokiem w lewo , w prawo;toczenie się po podłodze w różnych kierunkach (ręce ułożone ściśle 
wzdłuż ciała ), dotykanie podłogi dłońmi z jak najmniejszym ugięciem kolan
Stymulowanie czucia głębokiego: np. zabawy w przepychanie i siłowanie się; podskoki, obroty, kon
trolowane upadki na materacu lub innej sprężystej powierzchni, turlanie się po podłodze (przy zmien-
nym rodzaju podłoża) z nogami wyprostowanymi i rekami ułożonymi wzdłuż ciała; odbijanie stopami 
piłki plażowej; zwijania ciała w kłębek w leżeniu na boku, masaż stymulujący czucie powierzchniowe i 
stymulujący czucie głębokie. 
Usprawnianie orientacji przestrzennej i w schemacie własnego ciała: np. wykonanie poleceń- podaj 
prawa rękę, tupnij lewa nogą, stań na prawej nodze; nazywanie i dotykanie poszczególnych części w ob-
rębie ciała i twarzy; poruszanie się według instrukcji: zrób dwa korki do przodu, trzy kroki do tyłu itp.; 
wrzucanie woreczków i piłek do kosza ustawionego przed dzieckiem zgodnie z instrukcją terapeuty; po-
wtarzanie ruchów drugiej osoby.

Kształtowanie uwagi dowolnej: np. spinanie kartek za pomocą zszywacza, rysowanie palcem wzorów 
w pudełku wypełnionym piaskiem,wieszanie chusteczek na sznurku i przyczepianie ich 
klamerkami,zbieranie drobnych elementów chwytem pęsetowym lub pęsetą , szczypcami;uderzanie pla-
cem wskazującym jednej ręki w przestrzenie między palcami drugiej reki; wrzucanie guzików do skar-
bonki  

Tylko ta część się zmieniła, więc wpisujemy to. Stary papiór Ipetu,z wcześniejszymi celami do pracy 
rzecz jasna zachowujemy! To jest prostsza metoda niż tworzenie nowego papióru!

IV. FORMY, SPOSOBY I OKRES UDZIELANIA UCZNIOWI POMOCY

Zajęcia resocjalizacyjne Nie dotyczy



Zajęcia socjoterapeutyczne Zajęcia terapeutyczne

Zajęcia rehabilitacyjne Poza przedszkolem

Zajęcia rewalidacyjne Ogólnorozwojowe

Zajęcia logopedyczne Indywidualne zajęcia

Zajęcia w ramach pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej-

zajęcia  korekcyjno-kompensacyjne

W grupie

Wsparcie pedagoga 

wspomagającego

Nie dotyczy

Zajęcia prowadzone przez 

nauczycieli w przedszkolu

Systematyczna kontynuacja zalecanych ćwiczeń z zakresu rewalidacji ogólnej w trakcie pobytu dziecka 
w przedszkolu przez nauczycieli wychowawców. 

Inne

V. DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z INSTYTUCJAMI

Instytucja: Rodzaj i zakres współpracy:



Poradnia Psychologiczno- 

Pedagogiczna

Zajęcia  terapeutyczne,  dydaktyczno -  wyrównawcze,   korekcyjno-kompensacyjne,  warsztaty,  porady

dotyczące rozwoju i wychowania  prelekcje, spotkania, warsztatów, udzielania instruktaży.

Poradnia specjalistyczna Konsultacje i poradnictwo

Placówki doskonalenia nauczycieli

Instytucje działające na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży (OPS, sąd ….)

VI. WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW Z RODZICAMI.  Działania wspierające rodziców

Działania wspierające rodziców 

dziecka

 rozmowa wspierająca,
 instruktaże do pracy w domu,
 pedagogizacja rodziców w zakresie metod pracy nad występującymi u dziecka trudnościami,
 wspieranie rodziców w podejmowanych działaniach na rzecz dziecka (zrozumienie potrzeb i 
trudności dziecka),
 stała  współpraca  rodziców/  opiekunów  z  przedszkolem  polegająca  na  informowaniu  o

wymaganiach edukacyjnych i postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka.

Zakres współpracy z rodzicami  wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających na celu rozwijanie kompetencji spo-
łecznych, konsultacje, instruktaż, 
 dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu rozwijania sprawności manualnych oraz zdoby-
wania kompetencji społecznych

VII. OCENA EFEKTYWNOŚCI POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Proponowane modyfikacje IPET W razie zmiany w funkcjonowaniu dziecka, zmiany form,celów zajęć i terapii

Data



Podpisy członków Zespołu:

Dyrektor: 

Koordynator:

Nauczyciel: 

Nauczyciel: 

Logopeda: 

Terapeuta Integracji Sensorycznej: 

  

Rehabilitant ….................................

Data i podpis rodzica/opiekuna

Podpis Dyrektora


