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Szanowni Państwo,
w 2009 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ich celem jest zapewnienie pomocy
psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej dziecka/ucznia, w środowisku jego nauczania
i wychowania, to jest w przedszkolu, szkole i placówce, na podstawie dokonanego tam rozpoznania. Rozpoznanie potrzeb ucznia ma dotyczyć zarówno trudności w uczeniu się, jak i jego
indywidualnych predyspozycji oraz uzdolnień.
Wdrożenie proponowanych zmian przyczyni się do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zwiększenia efektywności świadczonej
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również podtrzymywania więzi rodzinnych oraz
integracji dzieci i młodzieży w społeczności lokalnej.
Projektowane regulacje stanowią niezbędną konsekwencję zmian dokonanych w obszarze wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, wprowadzonych rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Od 1 września 2009 r. polskie przedszkola, szkoły i placówki rozpoczęły realizację
nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, która bardzo dużo uwagi poświęca indywidualizacji pracy z dzieckiem na zajęciach edukacyjnych.
Proponowane obecnie zmiany są kontynuacją rozwiązań przyjętych w podstawie programowej. Skierowane są one między innymi do uczniów wybitnie uzdolnionych, którym szkoła powinna pomóc w rozwijaniu pasji i zdolności. Służą także objęciu odpowiednią pomocą
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, przewlekle chorych czy
przybywających do polskich szkół z innych systemów edukacji, wychodzą naprzeciw dzieciom
i młodzieży ze środowisk zaniedbanych ekonomicznie czy kulturowo. To ważne rozwiązania
przyjęte w trosce o każde dziecko, o każdego ucznia.
Konieczność ich wprowadzenia potwierdzają także dane z Systemu Informacji Oświatowej (SIO), wskazujące na dużą liczbę dzieci i młodzieży wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Odsetek dzieci i młodzieży objętych taką pomocą obecnie wynosi ponad 12%. Faktyczna liczba dzieci i młodzieży, którym pomoc powinna być udzielana, jest
z pewnością znacznie większa – są dzieci i młodzież, które ze względu na ograniczone możliwości organizacyjno-kadrowe nie zostały objęte stosowną terapią, a powinny taką pomoc
otrzymać.
Przygotowane propozycje są zaproszeniem do efektywniejszej niż dotychczas współpracy kierowanym nie tylko do nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów i innych
5

specjalistów pracujących zarówno w przedszkolach, szkołach jak i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, dzięki którym możliwe jest powodzenie zmian, ale także do rodziców.
Nauczyciele pracujący na co dzień z uczniami najlepiej wiedzą, jakie przejawiają oni zdolności, co sprawia im najwięcej problemów. Zgromadzone przez nauczycieli i specjalistów informacje o konkretnym dziecku powinny być przekazane rodzicom i wskazać im słabe lub
mocne strony w jego rozwoju. Wskazówki otrzymane od nauczycieli i specjalistów pozwolą
im na ukierunkowaną aktywność mającą na celu jak najlepsze wykorzystanie potencjału
dziecka i możliwie najlepsze współdziałanie z nauczycielami. Zaproponowane regulacje
prawne uporządkują i usystematyzują dotychczasowe zadania.
To właśnie w środowisku nauczania i wychowania powinna być jak najszybciej określona potrzeba i udzielone dziecku odpowiednie do niej wsparcie. Prowadzona już teraz –
zgodnie z nową podstawą programową – obserwacja w przedszkolach, służąca ocenie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, dostarcza wielu cennych informacji
i pozwala na projektowanie działań korygujących i wspomagających jego rozwój.
W codzienną misję szkoły podstawowej, a tym samym w pracę jej nauczycieli, wpisana zostaje obserwacja uczniów, pozwalająca na dostrzeżenie symptomów ewentualnych trudności czy problemów, ale także przejawianych indywidualnych zainteresowań. Standardowym działaniem szkoły powinno być wczesne rozpoznanie ryzyka wystąpienia specyficznych
trudności w uczeniu się czy innego rodzaju dysfunkcji i szybkie, odpowiednie do potrzeb
wsparcie.
Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna mają stać się miejscem, w którym młodzież
przede wszystkim uzyska pomoc w dokonywaniu niezwykle trudnych wyborów co do drogi
dalszego kształcenia albo wykonywanego w przyszłości zawodu, miejscem zapewniającym
dostęp do informacji, doradztwa i poradnictwa zawodowego.
Zespół nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne z konkretnym uczniem albo na
podstawie posiadanych w szkole opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, albo na
podstawie własnych obserwacji (nauczyciele są w stanie zaobserwować na przykład szczególne uzdolnienia ucznia w jakiejś dziedzinie, środowiskowe zaniedbania edukacyjne lub
fakt, że uczeń nie zna dobrze języka polskiego po kilkuletnim pobycie za granicą) zakłada
Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia, kwalifikującą go jako posiadającego specjalne potrzeby edukacyjne. W Karcie powinien być wskazany powód jej założenia oraz proponowany
sposób dostosowania planu pracy z uczniem do jego potrzeb. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.
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Zespół nauczycieli może – zależnie od swojej oceny potrzeb – zaprosić do udziału
w podejmowaniu decyzji dotyczącej ucznia specjalistów zatrudnionych w szkole (np. pedagoga czy psychologa szkolnego) lub w poradni opiekującej się szkołą. W pracach zespołu
mają prawo uczestniczyć rodzice ucznia.
Propozycje zespołu mogą dotyczyć zarówno wskazywanego nauczycielom sposobu
pracy z uczniem na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (np. poszerzenie lub dostosowanie wymagań, potrzebne wyposażenie stanowiska pracy ucznia, itp.), jak również zalecanych
dodatkowych zajęć określonego rodzaju.
Zespół pracujący z udziałem rodziców ucznia i – w razie potrzeby – zaproszonych
specjalistów, spotykając się ocenia również skuteczność oddziaływań prowadzonych wobec
dziecka (czy przyniosły one zamierzone rezultaty), wspólnie określa potrzeby i konieczne
formy wsparcia dziecka, proponuje ich ewentualną modyfikację.
Specjalistyczna, pogłębiona diagnoza uczniów, w szczególności w sytuacjach, gdy
udzielone w przedszkolu, szkole czy placówce wsparcie nie jest wystarczające, będzie dokonywana – jak dotychczas – w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. One też będą
w stosunku do niektórych uczniów miejscem prowadzenia potrzebnego rodzaju terapii.
Właściwie realizowane w przedszkolach, szkołach i placówkach kształcenie uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz świadczona tam pomoc psychologiczno-pedagogiczna mają wesprzeć uczniów i zapobiec kulturowo-społecznej izolacji rodzin i dzieci
o różnego rodzaju potrzebach.
Konsekwencją wprowadzenia tych rozwiązań będzie powstanie spójnego modelu
kształcenia, dostrzegającego na wszystkich etapach edukacyjnych problemy szczególnie ważne dla każdego ucznia i poświęcającego im jak najwięcej uwagi.
Dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących kształcenia i wychowania uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej do ich indywidualnych możliwości psychofizycznych niezbędny jest
wzrost kompetencji i odpowiednie przygotowanie kadry nauczycielskiej. Służy temu projekt
systemowy Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, realizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w latach 2010–2011 we współpracy z Partnerem – Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, współfinansowany ze
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III PO
KL, Działania 3.3, Poddziałanie 3.3.3.
Celem projektu jest przygotowanie nauczycieli do świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej jak najbliżej dziecka/ucznia oraz poprawa jakości systemu kształcenia
i wychowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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W ramach działań projektowych przygotowanych zostało prawie 500 liderów zmian
oraz prawie 50 000 nauczycieli w zakresie modelu pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym między innymi rozpoznawania ryzyka wystąpienia u uczniów specyficznych trudności w uczeniu się i udzielania im odpowiedniego wsparcia, a także realizacji
zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Rezultaty projektu przyczynią się do właściwej realizacji kształcenia oraz świadczenia
potrzebującym uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zarówno na terenie szkoły,
jak i w najbliższym środowisku, co będzie sprzyjać wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
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Emilia Wojdyła
Zastępca Dyrektora Departamentu
Zwiększania Szans Edukacyjnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej

ROZDZIAŁ I
NOWE REGULACJE PRAWNE W OBSZARZE KSZTAŁCENIA
UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Słowa kluczowe:


pomoc psychologiczno-pedagogiczna blisko ucznia



rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów



rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci i młodzieży



wsparcie rodziców i nauczycieli

Szczegółowa tematyka:
Analiza, w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, następujących rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej:
 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
 w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;
 w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych;
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 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej;
 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
 w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach;
 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI Z DNIA 17 LISTOPADA 2010 ROKU
W SPRAWIE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNYCH
PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH I PLACÓWKACH

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej jest kluczowym aktem prawnym, który pokazuje w jaki sposób w przedszkolu,
szkole czy placówce zorganizować należy dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom pomoc
psychologiczno-pedagogiczną.
W niniejszym rozporządzeniu, w porównaniu z obecnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 11, poz. 114), wprowadza się, w szczególności, następujące
zmiany:
1. Określa się na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wskazując, że
jest ona świadczona w przedszkolu, szkole i placówce, wobec uczniów, u których rozpoznano
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, wynikające, w szczególności, zarówno ze szczególnych uzdolnień, niepełnosprawności czy innego rodzaju specjalnych potrzeb edukacyjnych. Polega na zaspokajaniu tych potrzeb z uwzględnieniem indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że
wskazany w projekcie katalog indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci i
młodzieży nie jest zamknięty. Takie określenie pozwoli na udzielanie dzieciom i młodzieży
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zależności od rozpoznanych potrzeb, bez względu
na to, czy zostały one enumeratywnie wyliczone i wskazane w rozporządzeniu. Podkreślić
należy również, że zmieniające się warunki społeczno-ekonomiczne wskazują na pojawianie
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się jeszcze innego niż dotychczas rodzaju potrzeb, z uwagi na które należy ucznia objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną, które określone zostały w przepisie niniejszego rozporządzenia jako trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą.
Nowy kontekst udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom zyskało także wspieranie ich rodziców i nauczycieli. Ma ono służyć jak najlepszemu zaspokojeniu potrzeb
dzieci i młodzieży, a w konsekwencji zwiększeniu efektywności świadczonej pomocy.
2. Określone zostały podmioty uprawnione do wnioskowania o udzielenie dziecku
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, enumeratywnie wyliczono wszystkie osoby mogące
wystąpić z takim wnioskiem. Uwzględniono asystenta edukacji romskiej, o którym mowa w
przepisach w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, a także pomoc nauczyciela. Asystenci
edukacji romskiej to najczęściej Romowie obdarzeni zaufaniem lokalnych społeczności romskich. Zapewniają wszechstronną pomoc uczniom romskim w kontaktach ze środowiskiem
szkolnym, budują pozytywny obraz szkoły i korzyści płynących z wykształcenia, zapewniają
wsparcie emocjonalne dla uczniów romskich, pomoc nauczycielom i pedagogom w rozpoznawaniu potrzeb i ewentualnych problemów poszczególnych uczniów, pomagają i mediują
w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
W przedszkolach i szkołach zatrudniających pomoc nauczyciela, wsparcie psychologiczno-pedagogiczne może być również udzielane z inicjatywy tej osoby. Uczestnicząc w
procesie edukacji dzieci i młodzieży pomoc nauczyciela ma możliwość zaobserwowania ich
specjalnych potrzeb edukacyjnych.
3. Przepisy rozporządzenia uwzględniają zróżnicowane formy pomocy, w zależności od
tego, gdzie ma być ona realizowana. (w szkole oraz w przedszkolu i placówce). Zrezygnowano
natomiast z wyodrębnienia zajęć psychoedukacyjnych, jako jednej z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia psychoedukacyjne zostały zastąpione możliwością prowadzenia
innego rodzaju oddziaływań, np. szkoleń, porad, konsultacji, organizowanych zarówno w formach indywidualnych jak i grupowych, w trakcie spotkań z rodzicami, uczniami i nauczycielami. Takie określenie jest znacznie szersze i nie ogranicza udzielanej pomocy do realizacji zajęć
jednego rodzaju. Tematyka i forma prowadzonych np. z rodzicami warsztatów, szkoleń czy
spotkań o innym charakterze będzie mogła uwzględniać indywidualne potrzeby edukacyjne
i możliwości psychofizyczne ucznia i odpowiadać zdiagnozowanym problemom lokalnego środowiska, uwzględniając w realizacji funkcjonujące dotychczas zajęcia psychoedukacyjne.
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Wskazując na poszczególne rodzaje zajęć usunięto wymóg minimalnej liczby uczniów
dla organizacji danego rodzaju zajęć, dając tym samym możliwość obejmowania tą formą
pomocy nawet jednego ucznia, jeśli będzie w przedszkolu, szkole lub placówce taka potrzeba.
Dotychczasowe przepisy w sposób istotny ograniczały możliwość organizowania tych zespołów dla mniejszej liczby uczestników niż wskazana w rozporządzeniu.
Sprecyzowany został czas trwania zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, służące wyrównywaniu braków programowych
mają charakter zajęć edukacyjnych, pomagających uczniowi opanować treści zawarte
w podstawie programowej, natomiast zajęcia specjalistyczne to rodzaj szczególnej pomocy,
wynikającej z zaburzeń czy odchyleń rozwojowych, dostosowanej odpowiednio do przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Zajęcia te nie mieszczą się w definicji zajęć edukacyjnych,
rozumianych jako realizacja programu nauczania.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze trwają 45 minut, tak jak zajęcia lekcyjne. Godzina
zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony dla danego ucznia. Wynikać to będzie z indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, jego potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, a także rodzaju zajęć. W tygodniowym rozkładzie zajęć przedszkola, szkoły lub placówki znaleźć się powinno odzwierciedlenie tego czasu w odniesieniu do każdego ucznia, którego objęto takimi zajęciami.
Z dotychczas obowiązującego rozporządzenia usunięto wszystkie przepisy związane
z organizacją w szkołach podstawowych i gimnazjach klas wyrównawczych. Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyciela mogą
służyć realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z uczniami uczęszczającymi dotychczas
do klas wyrównawczych (zarówno w formie indywidualnej pracy z uczniem, jak też zorganizowanej dla grupy uczniów).
Należy przy tym podkreślić, że w roku 2009 liczba uczniów uczęszczających do klas
wyrównawczych wynosiła 1761, natomiast w roku 2008 w tych klasach przebywało 2 567
uczniów, a więc w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych (w 2009 r.
– 2 235 127 uczniów, a w 2008 r. – 2 294 434) i w gimnazjach (w 2009 – 1 336 898 uczniów
i w 2008 r. – 1 393 877), jest to znikomy odsetek.
Uczniowie uczęszczający w dniu wejścia w życie rozporządzenia do klas wyrównawczych mogą kontynuować naukę w tych klasach do ukończenia rozpoczętego przez nich etapu
edukacyjnego, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2012 r.
4. W rozporządzeniu pokazany został czytelnie, krok po kroku, sposób postępowania
w stosunku do ucznia, którego objąć należy pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
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Pierwszym etapem w tym postępowaniu są działania pedagogiczne prowadzone, odpowiednio, przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących
zajęcia z uczniem, tworzących zespół, służące rozpoznaniu zarówno zainteresowań, uzdolnień,
trudności czy też innego rodzaju indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
rozpoznaniu jego możliwości psychofizycznych i zaplanowaniu sposobów ich zaspokojenia.
Szczególnie podkreślona została na etapie edukacji przedszkolnej prowadzona przez nauczycieli obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki
w szkole, natomiast w klasach I–III szkoły podstawowej działania służące rozpoznaniu ryzyka
wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, co ma ogromne znaczenie dla dalszej pracy
z uczniem i objęcia go stosownym wsparciem. Podkreślona została także rola doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, które pomagać ma uczniowi
w dokonywaniu jak najlepszych wyborów dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Wskazane
wyżej typy szkoły będą miejscem, w którym zarówno uczeń, jak i jego rodzice, otrzymają
wsparcie i wyczerpujące informacje na temat oferty szkół ponadgimnazjalnych, zawodów poszukiwanych na rynku pracy oraz tych, które zagrożone są bezrobociem. Uczeń będzie mógł się
dowiedzieć , jakie cechy osobowościowe są pożądane do pracy w konkretnym zawodzie oraz
jakie są dla danego zawodu przeciwwskazania. Nauczyciele pomogą mu określić zainteresowania i wybrać najlepszą dla niego drogę dalszego kształcenia.
Kolejnym etapem będzie przekazanie informacji o potrzebie objęcia ucznia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki, odpowiedzialnemu za jej zorganizowanie. Pozwoli to na bardzo szybkie zareagowanie na potrzeby ucznia
i objęcie go bez zbędnej zwłoki wsparciem na terenie przedszkola, szkoły lub placówki bądź
poinformowanie rodziców o konieczności przeprowadzenia specjalistycznej diagnozy w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej.
Dalej, w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniowi podkreślona zostaje zespołowa praca wszystkich tych, którzy prowadzą z nim różnego rodzaju zajęcia. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzący zajęcia z danym
uczniem tworzyć będą zespół, którego zadaniem będzie głównie planowanie i koordynowanie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej i udzielanej na terenie przedszkola,
szkoły lub placówki.
5. Zespół tworzy się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej-niezwłocznie po otrzymaniu
orzeczenia lub opinii, a także dla ucznia wobec którego nauczyciel, wychowawca grupy wy13

chowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych, niezwłocznie po poinformowaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę o potrzebie
objęcia ucznia określoną formą pomocy.
Uregulowanie w przepisach rozporządzenia współpracy nauczycieli, wychowawców
grupy wychowawczej i specjalistów odpowiednio w przedszkolu, szkole i placówce ma na
celu nadanie tej współpracy intencjonalnego charakteru. Pracę zespołu lub zespołów koordynuje osoba bądź osoby wskazane przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Spotkania
zespołu zwołuje osoba koordynująca pracę zespołu bądź zespołów, w miarę potrzeb, w szczególności w celu zaplanowania, a następnie po zakończeniu jej udzielania celem dokonania
oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej uczniowi.
Oceny efektywności wskazanej wyżej pomocy zespół dokonuje po upływie okresu
czasu na który została zorganizowana oraz przed opracowywaniem w przedszkolu, szkole
i placówce arkusza organizacji na kolejny rok szkolny.
Rozporządzenie szczegółowo określa zadania zespołu w odniesieniu do ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, opinię
poradni, oraz w odniesieniu do ucznia, wobec którego dokonano indywidualnego rozpoznania.
Zespół identyfikował będzie zakres pomocy udzielanej dla ucznia, a także określał zalecane formy, sposoby i okresy jej udzielania, odpowiednio do dokonanego rozpoznania,
z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu czy opinii oraz indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych ucznia i jego indywidualnych możliwości psychofizycznych.
Zalecane formy i sposoby udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stanowią część indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, opracowywanego również w ramach pracy zespołu.
Dla ucznia posiadającego opinię poradni lub wobec którego nauczyciel, wychowawca
grupy wychowawczej lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologicznopedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych, zespół opracowuje
plan działań wspierających, określając w szczególności cele do osiągnięcia w pracy z uczniem
oraz działania z nim realizowane, a także metody pracy. Plan taki może zostać opracowany
również dla grupy uczniów, jeśli rozpoznano u nich jednorodne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.
Zespół określi także działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współpracy
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi wobec ucznia wymagającego pomocy.
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Dokonując oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
uczniowi określi wnioski i zalecenia do dalszej pracy oraz zarekomenduje dalszy sposób postępowania. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ocena stanowić będzie część wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia, o której mowa w przepisach w sprawie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz
w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.
Zespół podejmował będzie również, stosownie do potrzeb, działania mediacyjne i interwencyjne.
W przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej zespół zaplanuje zadania
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji
Współdziałanie nauczycieli, wychowawców grupy wychowawczej i specjalistów odpowiednio w przedszkolach, szkołach i placówkach, współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz oświaty oraz realizacja wielu
zadań na rzecz uczniów jest już zawarta m.in. w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i przepisach wykonawczych do tych ustaw. Niniejsze przepisy mają na celu doprecyzowanie dotychczasowych regulacji i podkreślenie zadań szczególnie istotnych w poszczególnych typach szkół
i placówek. Nauczyciele, wychowawcy grupy wychowawczej i specjaliści tworzący zespół,
dokonają analizy poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia oraz określą
trudności, na jakie napotykają w pracy z nim, zaplanują indywidualną ścieżkę edukacyjną
bądź edukacyjno-terapeutyczną, uwzględniającą potrzeby zdiagnozowane zarówno na poziomie odpowiednio przedszkola, szkoły, i placówki, jak i wynikające z orzeczeń i opinii, wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Zalecą też odpowiednie formy wsparcia
dziecka oraz będą okresowo dokonywać oceny efektywności ich realizacji. Współdziałanie
wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z danym uczniem pozwoli na opracowanie,
przyjęcie i realizację spójnego i konsekwentnego programu lub planu zawierającego oddziaływania edukacyjne i/lub terapeutyczne. Umożliwi także ustalenie działań o znaczeniu priorytetowym.
W pracach zespołu, na wniosek dyrektora, mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni
psychologiczno-pedagogicznej oraz, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) ucznia, stosownie do potrzeb również inne osoby, w tym inni specjaliści.
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Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki będzie obowiązany do poinformowania rodziców ucznia o terminie spotkania zespołu. Będą oni mogli uczestniczyć w części dotyczącej
analizy sytuacji ich dziecka oraz określania obszarów, w których potrzebuje ono wsparcia.
Włączono w realizację tych zadań poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które jak
dotychczas, współpracować będą z przedszkolami, szkołami i placówkami oraz udzielać nauczycielom pomocy w tworzeniu programów lub planów, mających na celu wspieranie rozwoju ucznia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.
Pojawiające się kolejne problemowe zachowania dzieci i młodzieży związane np. z cyberprzemocą lub uzależnieniem od komputera, wymagają od nauczycieli nowych umiejętności
wychowawczych. Specjaliści pracujący w poradniach, bądź zatrudnieni obecnie w szkołach
są pierwszym źródłem informacji i wsparcia dla nauczyciela poszukującego nowych sposobów pomocy uczniom. Podobnie jak dotychczas, poradnie prowadzić będą specjalistyczną, pogłębioną diagnozę uczniów, w szczególności w sytuacjach, gdy wsparcie udzielone w przedszkolu, szkole czy placówce okaże się niewystarczające.
Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia.
Kartę taką zakłada się dla ucznia posiadającego opinię poradni psychologicznopedagogicznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży,
oraz dla ucznia, u którego dokonane zostało rozpoznanie pracujących z nim nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów.
Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, również w sytuacji gdy posiada on jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z uwagi na to,
że wszystkie informacje wskazane w Karcie umieszczane są w indywidualnych programach
edukacyjno-terapeutycznych, opracowywanych dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
Podpisy na Karcie złożone przez osoby obecne podczas posiedzenia zespołu stanowić
będą jednocześnie potwierdzenie jego pracy, bez konieczności przygotowywania odrębnego
protokołu spotkania. W Karcie znajdą się informacje czy uczeń posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego
rocznego przygotowania przedszkolnego albo informacja o stwierdzonej potrzebie objęcia go
pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającej z przeprowadzonych działań pedagogicznych. W Karcie zawarte będą również: zakres pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zalecane
przez zespół formy, sposoby i okres udzielania pomocy, okresowe oceny efektywności działań
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podejmowanych wobec ucznia, a także terminy spotkań zespołu. Ideą Karty jest zebranie
wszystkich zgromadzonych o dziecku informacji i wykorzystane ich w celu optymalizacji oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli oraz wychowawców grup
wychowawczych. Będzie ona stanowiła cenne źródło informacji dla rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, w tym również w przypadku zmiany przez
dziecko przedszkola, szkoły lub placówki, oraz pozwoli na natychmiastowe wdrożenie działań
pomocowych będących kontynuacją wsparcia udzielanego wcześniej.
Karta może też być pomocna dla rodziców współuczestniczących w realizacji zaleceń
dotyczących objęcia ich dziecka odpowiednimi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Analizą informacji zawartych w Karcie będzie się można posłużyć również w trakcie
indywidualnych konsultacji z uczniem dotyczących wyboru kierunku kształcenia i zawodu.
Każdorazowo po spotkaniu zespołu, kartę przedstawia się dyrektorowi przedszkola,
szkoły lub placówki. Dyrektor wskazuje w karcie formy i sposoby pomocy organizowanej dla
ucznia, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane Dyrektor informuje na piśmie rodziców ucznia (albo pełnoletniego ucznia) o przyjętych
ostatecznych ustaleniach w jego sprawie niezwłocznie po ich przyjęciu.
Organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia, dyrektor uwzględnia
wykorzystanie godzin pozostających w jego dyspozycji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Godziny te, zgodnie z przepisami
ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych mogą być przeznaczane na rozwijanie zainteresowań i zdolności
uczniów a także służyć wyrównywaniu szans edukacyjnych i pokonywaniu trudności.
6. Zobowiązano poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli, do udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom organizującym pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom w przedszkolu,
szkole i placówce.
7. W przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach przepisy niniejszego rozporządzenia będą stosowane z dniem 1 września 2011 r.
W przypadku szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych – od roku szkolnego
2012/2013. Do końca roku szkolnego 2011/2012 pomoc psychologiczno-pedagogiczna
w tych szkołach jest organizowana i udzielana na zasadach określonych w dotychczasowych
przepisach.
W przedszkolach i szkołach specjalnych wszystkich typów oraz w placówkach, a także w oddziałach specjalnych zorganizowanych w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych,
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pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie udzielana na zasadach określonych w niniejszym rozporządzeniu począwszy od roku szkolnego 2011/2012. Do końca roku szkolnego
2010/2011 pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana na zasadach
określonych w dotychczasowych przepisach.
Stosowanie przepisów projektu rozporządzenia od roku szkolnego 2011/2012
w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ma na celu objęcie
zindywidualizowanym wsparciem dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, w szczególności posiadających diagnozę przedszkolną, wynikającą z przepisów rozporządzenia
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół. W roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy dzieci sześcioletnie rozpoczną obowiązkową naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Do działań
pedagogicznych nauczycieli i specjalistów należy, między innymi, rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia, w związku z tym realizacja tych zadań w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym pozwoli na lepsze przygotowanie ich do edukacji szkolnej. Wyniki
dokonanych obserwacji pedagogicznych wykorzystywane będą z powodzeniem przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, w szczególności w celu rozpoznawania ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się czy też zainteresowań i uzdolnień dzieci.
Uzasadnieniem dla rozpoczęcia realizacji zadań w gimnazjach od 1 września 2011 roku
jest nowa formuła egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2011/2012
oraz związana z tym nowa kompetencja szkoły w zakresie dostosowywania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
W przedszkolach i szkołach specjalnych oraz placówkach specjalnych już teraz, na
gruncie obowiązujących przepisów pracują zespoły, w skład których wchodzą, w zależności
od potrzeb, nauczyciele, wychowawcy grupy wychowawczej i specjaliści. Wspólnie dokonują
analizy poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz określają trudności występujące u uczniów, planują indywidualną ścieżkę edukacyjną bądź edukacyjno-terapeutyczną, uwzględniającą potrzeby zdiagnozowane zarówno na poziomie szkoły,
jak i wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie
psychologiczno-pedagogiczne. Zalecają odpowiednie formy wsparcia dziecka oraz dokonują
okresowej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.
Jednocześnie dla jak najlepszego zaplanowania w przedszkolach, gimnazjach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty, oraz w szkołach specjalnych, wszystkich potrzebnych form pomocy i zabezpieczenia na ten cel odpowiedniej liczby
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godzin, w roku szkolnym 2010/2011 zespoły tworzy się przed opracowaniem w przedszkolu,
szkole i placówce arkusza organizacji na rok szkolny 2011/2012.
Zespoły, nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, określą zalecane formy
i sposoby udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wskażą okresy jej
udzielania. Na podstawie tych ustaleń dyrektor zorganizuje udzielanie dla uczniów pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce w roku szkolnym
2011/2012 oraz ustali dla nich formy, sposoby i okresy jej udzielania oraz wymiar godzin,
w którym poszczególne formy będą realizowane.
Analogicznie, w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych, z wyjątkiem szkół i
oddziałów specjalnych, zespoły tworzy się przed opracowaniem w szkole arkusza organizacji
szkoły na rok szkolny 2012/2013.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 17 LISTOPADA
2010 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA,
WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH
I ODDZIAŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH LUB INTEGRACYJNYCH
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 17 LISTOPADA
2010 ROKU W SPRAWIE WARUNKÓW ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA,
WYCHOWANIA I OPIEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ORAZ NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE W SPECJALNYCH PRZEDSZKOLACH,
SZKOŁACH I ODDZIAŁACH ORAZ W OŚRODKACH

Powyższe rozporządzenia stanowią wykonanie upoważnienia zawartego w art. 71b
ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z późn. zm.).
Dotychczasowe rozporządzenia regulujące ten obszar to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach
(Dz. U. Nr 19, poz. 166) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach,
szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 19, poz.167).
W niniejszych rozporządzeniach, w porównaniu z obecnie obowiązującym stanem
prawnym, wprowadza się, w szczególności, następujące zmiany:
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1. Doprecyzowuje się grupy uczniów niepełnosprawnych dla których organizuje się
kształcenie specjalne poprzez uszczegółowienie kategorii uczniów z autyzmem, uwzględniające dzieci z zespołem Aspergera, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością ruchową
uwzględniające dzieci z afazją. Porządkuje to obecny stan prawny, w którym – ze względu na
ogólne brzmienie przepisu obecnie obowiązującego rozporządzenia – problem kwalifikowania dzieci z zespołem Aspergera oraz z afazją do kształcenia specjalnego nie był rozwiązywany jednolicie. Obecne brzmienie zapewnia równy dostęp do kształcenia specjalnego dla
tych grup uczniów. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, do których wnioskowali rodzice
o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie zaświadczenia lekarskiego, odmawiały wydania tego orzeczenia, ponieważ w obecnie obowiązującym rozporządzeniu nie wymieniany był literalnie zespół Aspergera. Afazja może skutkować zaburzeniami
aparatu artykulacyjnego mowy – stąd potrzeba doprecyzowania również tej kwestii w przepisach rozporządzenia.
Ponadto, w dotychczasowym stanie prawnym, w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych
społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 19,
poz. 166) wyodrębniono cztery podkategorie dzieci i młodzieży: niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych uzależnieniem i z zaburzeniami zachowania. Dla takiego podziału brak jest uzasadnienia merytorycznego, a także organizacyjnego. Powyższe podkategorie nakładały się na siebie przedmiotowo, co skutkowało
nieprecyzyjnymi diagnozami, a w konsekwencji podobnymi orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych. Szczególny problem wynikał z faktu, że dwie podkategorie (zaburzenia zachowania i zagrożenie uzależnieniem) stanowią objawy niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, a nie wyodrębnione, osobne kategorie
problemów. Zaburzenia zachowania i zagrożenie uzależnieniem są znaczącym, a nawet –
w przypadku zaburzeń zachowania – osiowym objawem, stanowiącym podstawę do diagnozowania zagrożenia niedostosowaniem społecznym lub niedostosowania społecznego.
2. Ustala się od dnia 1 września 2012 roku możliwość kształcenia dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem do
23 roku życia. Proponuje się górną granicę kształcenia: do ukończenia 18 roku życia –
w przypadku szkoły podstawowej, do ukończenia 21 roku życia – w przypadku gimnazjum
i do ukończenia 23 roku życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. Od roku szkolnego
2012/2013 obowiązkiem szkolnym objęte zostaną dzieci sześcioletnie, a nie jak dotychczas
siedmioletnie. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal20

nego obowiązek ten może zostać odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Dotychczasowe brzmienie art. 14 ust. 1a ustawy o systemie oświaty (obowiązujące jeszcze do dnia 31 sierpnia 2012 r.) dopuszcza obejmowanie
wychowaniem przedszkolnym dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Zatem, obowiązek szkolny tych dzieci, począwszy
od roku szkolnego 2012/2013, może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Z powyższego wynika, że przepisy ustawy wprowadziły obniżenie o 1 rok wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego oraz skrócenie
o 2 lata okresu odraczania od spełniania obowiązku szkolnego dzieci niepełnosprawnych.
W związku z powyższym, w celu zniwelowania bardzo dużych dysproporcji wiekowych między uczniami niepełnosprawnymi, kształcącymi się na tym samym etapie edukacyjnym w różnych typach szkół, obniżono górną granicę wieku kształcenia uczniów, jednocześnie zachowując ten sam łączny wymiar okresu kształcenia wynoszący 17 lat.
3. Dookreśla się, że nie organizuje się przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim. Rodzaj i poziom zaburzeń rozwojowych u tych dzieci wynika z faktu, iż
etiologia upośledzenia umysłowego stopnia lekkiego, zdaniem wielu autorytetów naukowych
(m. in. H. Borzyszkowskiej i J. Wyczesany) zawiera oddziaływanie kilku czynników patogennych. W większości opracowań naukowych podkreślany jest istotny wpływ nieprawidłowego funkcjonowania środowiska rodzinnego dziecka na występowanie niedorozwoju umysłowego w stopniu lekkim. W związku z tym, w sytuacji gdy wynik badania inteligencji
dziecka jest na granicy normy i upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim lub różni się
niewielką liczbą punktów, bardzo trudno jest rozstrzygnąć, czy poziom funkcjonowania
w momencie badania młodszego dziecka wynika z rzeczywistego upośledzenia, czy tylko
braku stymulacji. W przypadku, gdy diagnoza dziecka jest jednoznaczna, dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim może otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim z zaleceniem kształcenia
w przedszkolu ogólnodostępnym lub integracyjnym (bądź z oddziałami integracyjnymi).
4. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości organizowania szkół
przysposabiających do pracy dla uczniów niedostosowanych społecznie, jednoznacznie wskazuje się, że szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi – zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. h ustawy o systemie
oświaty.
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5. Określa się, że oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym nie organizuje się w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Obecnie obowiązujące rozporządzenie nie regulowało tej
kwestii.
6. Zobowiązuje się przedszkola, szkoły i placówki do realizacji zaleceń zawartych w
orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewnienia odpowiednich warunków do
nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, realizacji zajęć: specjalistycznych,
rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych oraz innych zajęć, stosownie do potrzeb, a także zapewnienia wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
7. Określa się jednocześnie konieczność opracowywania dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, niezależnie od miejsca kształcenia (a więc w każdym rodzaju przedszkola i szkoły), indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego. Program jest opracowywany na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, dokonywanej przez zespół nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o którym
mowa w rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny obejmuje okres na jaki wydane zostało uczniowi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jednak nie dłuższy niż jeden etap edukacyjny.
Program określa zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, formy i metody pracy oraz
rodzaj zajęć prowadzonych z uczniem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi, formy i sposobu udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zakres współpracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów z rodzicami ucznia.
Powyższe przepisy wynikają z potrzeby zdefiniowania zadań każdego przedszkola
i szkoły, w tym również ogólnodostępnej i integracyjnej w zakresie dostosowywania kształcenia uczniów niepełnosprawnych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych. Jednocześnie podkreśla się, że indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny w przypadku uczniów niedostosowanych społecznie zawiera także działania o charak22

terze resocjalizacyjnym, a w przypadku uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym
– także działania o charakterze socjoterapeutycznym.
Program realizują nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, posiadający
odpowiednie kwalifikacje do ich prowadzenia.
8. Określa się zasady zatrudniania w przedszkolach, szkołach i placówkach dodatkowo
nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, w celu współorganizowania kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, niedostosowanej społecznie
i zagrożonej niedostosowaniem społecznym oraz określa ich zadania.
9. Określa się, że dla uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego,
przygotowuje się zestawy zadań dostosowane do rodzaju niepełnosprawności, natomiast, dla
absolwentów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przystępujących do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe, przygotowuje się arkusze egzaminacyjne dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności.
W obecnie obowiązującym rozporządzeniu literalnie wskazane były tylko niektóre rodzaje niepełnosprawności, uprawniające do dostosowania – odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności – zestawów zadań dla uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego oraz arkuszy egzaminacyjnych dla absolwentów przystępujących do egzaminu
maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Jednakże, Centralna
Komisja Egzaminacyjna w praktyce dostosowywała zestawy zadań oraz arkusze dla
uczniów/absolwentów niepełnosprawnych odpowiednio do ich niepełnosprawności zgodnie
ze wskazaniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego posiadanych
przez tych uczniów. W związku z tym zastosowanie w rozporządzeniu regulacji dającej możliwość dostosowania zestawów zadań oraz arkuszy egzaminacyjnych dla wszystkich
uczniów/absolwentów niepełnosprawnych nie tylko sankcjonuje obecnie stosowaną praktykę,
ale też daje możliwość Dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, który opracowuje
szczegółową informację zawierającą m.in. sposoby dostosowania form przeprowadzania ww.
sprawdzianu i egzaminów do potrzeb i możliwości indywidualnych wynikających z niepełnosprawności wszystkich uczniów/absolwentów, bez względu na rodzaj występującej u nich
niepełnosprawności. W opracowywaniu w/w zestawów zadań i arkuszy egzaminacyjnych
uczestniczą specjaliści, odpowiednio do rodzaju niepełnosprawności.
10. Mając na względzie uczniów posiadających obecnie orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego z uwagi na choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne, zaburzenia
zachowania i zagrożenia uzależnieniem, którzy realizują kształcenie specjalne w szkołach,
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przewiduje się, że mogą kontynuować naukę w szkole lub oddziale aż do ukończenia szkoły
danego typu.
11. Przewiduje się okres przejściowy, na podstawie którego kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, którzy rozpoczęli lub rozpoczną naukę do dnia 31 sierpnia 2012 r., może
być prowadzone do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy
odpowiednio: 18 rok życia – w przypadku szkoły podstawowej, 21 rok życia – w przypadku
gimnazjum i 24 rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.
Regulacja ta umożliwi wszystkim uczniom, którzy rozpoczęli lub rozpoczną naukę
w szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych zorganizowanych w szkołach ogólnodostępnych do dnia 31 sierpnia 2012 r. kształcenie aż do ukończenia wieku określonego w dotychczasowych przepisach.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 17 LISTOPADA
2010 ROKU W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA PUBLICZNYCH
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH, W TYM PUBLICZNYCH
PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

W niniejszym rozporządzeniu, w porównaniu z rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46) wprowadzone zostały się, w szczególności, następujące
zmiany:
1. Doprecyzowano zadania poradni, odpowiadające zmianom w obszarze poradnictwa
i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2. Zrezygnowano ze wskazywania przykładowych poradni specjalistycznych uznając,
że potrzeby środowiska określają zapotrzebowanie w tym zakresie.
3. Katalog możliwości realizacji zadań przez poradnię dostosowany został odpowiednio do form pomocy psychologiczno-pedagogicznej świadczonej dla dzieci i młodzieży,
o których mowa rozporządzeniu w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Dodane zostało
opiniowanie realizowane obecnie przez poradnię, a nie wskazane w dotychczasowych przepisach, terapia określona została jako działalność terapeutyczna i prowadzenie grup wsparcia,
w ramach których może być realizowana również psychoedukacja.
4. Zrezygnowano z zasięgania opinii kuratora oświaty przy określaniu przez organ
prowadzący rejonu działania poradni uznając, że w tym zakresie organ prowadzący poradnię
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posiada pełne kompetencje i rozpoznanie potrzeb środowiska. Analogicznie zrezygnowano z
zasięgania opinii kuratora oświaty przy tworzeniu lub likwidacji filii przez organ prowadzący
w sytuacji, gdy opinia kuratora oświaty nie jest wiążąca dla tego organu przy podejmowaniu
decyzji.
5. Usunięto szczegółowe wskazanie katalogu spraw, w których poradnia wydaje opinie. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu wykazano 9 tytułów do wydawania opinii,
natomiast poradnie, zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej, wydają co najmniej
20 różnych opinii w sprawach dotyczących kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży. Zastosowanie przepisu ogólnego odwołującego się do odrębnych przepisów w sprawach wymagających posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, wynikających
z licznych aktów prawnych, zamiast wpisania zamkniętego katalogu opinii zapobiegnie konieczności nowelizacji rozporządzenia każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowego
rodzaju opinii, bądź usunięcia dotychczasowego zobowiązania. Ponadto pozostawienie otwartego katalogu opinii wydawanych przez poradnie umożliwi im szeroki zakres oddziaływań
w ramach świadczonej dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. Dodano możliwość pisemnego wnioskowania do poradni w sprawie wydania opinii
oraz informacji o wynikach diagnozy oraz przekazania kopii opinii do szkoły lub placówki, do
której uczęszcza uczeń, również przez pełnoletniego ucznia. Uzyskując pełnoletniość uczeń nabywa pełnię praw obywatelskich, gwarantowanych konstytucyjnie, powinien mieć zatem także
prawo do decydowania w kwestii udzielanej mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Ponadto, rozwiązania zawarte w rozporządzeniu dotyczą w szczególności:
 uszczegółowienia zadań poradni m.in. w zakresie: współpracy ze szkołą w rozpoznawaniu specyficznych trudności w uczeniu się dzieci, (w tym ryzyka dysleksji), współpracy
z przedszkolem, szkołą i placówką w opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, działań wspierających dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, wspierania uczniów
szczególnie uzdolnionych, a także udziału w okresowej ocenie efektywności realizowanych z uczniem zajęć. Proponowane uszczegółowienia zadań poradni mają na celu jak
najlepsze otoczenie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, jak najbliżej jego
środowiska nauczania i wychowania. Nauczyciele, korzystając z pomocy osób zatrudnionych w poradni, będą mogli lepiej przygotować się do realizacji zadań, w szczególności tych, które będą wymagały od nich nowych umiejętności w pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zwiększy się jednocześnie częstotliwość konsultacji nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek z pracownikami poradni.
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 zobowiązania do prowadzenia edukacji w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli, a także wsparcia merytorycznego nauczycieli i specjalistów organizujących pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce. Pracownicy poradni będą mogli, w większym
niż dotychczas zakresie, prowadzić zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęcia socjoterapeutyczne, wspierać szkoły i placówki w podejmowanych działaniach interwencyjnych, w sytuacjach kryzysowych, w sprawach szczególnie trudnych (np. praca
z ofiarami przemocy i ich rodzinami czy z młodzieżą po próbach samobójczych);
 uwzględnienia postulatu środowiska pracowników poradni, aby opinie, oprócz dyrektora poradni, były podpisywane również przez specjalistów, którzy je sporządzili. Informacja ta jest ważna z punktu widzenia rodzica, który będzie posiadał wiedzę, kto
zdiagnozował jego dziecko. Może to mieć znaczenie szczególnie w przypadku potrzeby kontaktu rodzica z pracownikiem poradni, który badał dziecko w sytuacjach wymagających udzielenia np. dodatkowej porady specjalisty. Ułatwi to również konsultacje między np. pedagogiem i psychologiem czy logopedą, jeśli zaistnieje potrzeba
kontynuacji udzielanej dziecku pomocy i działań więcej niż jednego specjalisty.
 dostosowania przepisu rozporządzenia do zmienionego art. 71b ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, który wprowadza nowy rodzaj wydawanych
przez poradnię orzeczeń o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania
przedszkolnego, które ze względów zdrowotnych nie mogą spełniać tego obowiązku
w warunkach przedszkolnych;
 uzupełnienia dokumentacji prowadzonej przez poradnię o rejestr wydanych opinii
i orzeczeń, który może być prowadzony również w formie elektronicznej. Uzupełnienie przepisu ma charakter porządkujący. Pozwoli na szybkie odszukanie dokumentacji
dziecka.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 17 LISTOPADA
2010 ROKU ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE RAMOWEGO STATUTU
PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ, W TYM PUBLICZNEJ
PORADNI SPECJALISTYCZNEJ

Celem regulacji jest doprecyzowanie w statucie poradni zadań poradni w zakresie
współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami. W dotychczasowym stanie prawnym
zaznaczona była współpraca poradni z przedszkolami, szkołami i placówkami. Obecnie do-
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precyzowuje się jedynie zakres tej współpracy, a także potrzebę wsparcia merytorycznego
nauczycieli.
W dotychczasowym stanie prawnym poradnia zobowiązana była m.in. do:
 współdziałania z innymi poradniami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami
świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom;
 realizowania zadań statutowych poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży,
a więc przede wszystkim w przedszkolach, szkołach i placówkach oraz w środowisku
rodzinnym.
Zmiany obejmują:
1. Wprowadzenie przepisu, który zobowiązuje poradnie do określenia w statucie również zakresu współdziałania z innymi poradniami, przedszkolami, szkołami i placówkami
oraz organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc
dzieciom i młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom.
2. Zmianę terminu zatwierdzania przez organ prowadzący poradnię arkusza jej organizacji na kolejny rok szkolny. Proponowany zapis jest dostosowany do projektowanych jednocześnie zmian w tym zakresie w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. W dotychczas obowiązującym
przepisie arkusz organizacji poradni, organ prowadzący poradnię zatwierdzał w terminie do dnia
31 maja danego roku. Wprowadzenie powyższej zmiany umożliwi wcześniejsze zatwierdzenie
arkusza przez organ prowadzący oraz usprawni planowanie pracy i organizacji poradni w kolejnym roku szkolnym.
3. Doprecyzowanie przepisu, który zobowiązuje poradnię do określenia w swoim statucie również zakresu zadań pracowników poradni, realizowanych poza poradnią, w szczególności w przedszkolach, szkołach i placówkach. Obecnie obowiązujące rozporządzenie
ogólnie określa, że zadania te mają dotyczyć środowiska dzieci i młodzieży. Niniejszy projekt
wskazuje na konieczność określenia zadań realizowanych w środowisku nauczania i wychowania dzieci i młodzieży. Wprowadzane zmiany pozwolą zapewnić uczniowi specjalistyczną
i zindywidualizowaną pomoc, a nauczycielom wsparcie merytoryczne w realizacji przez nich
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. Wprowadzenie zapisu umożliwiającego dyrektorowi poradni – za zgodą organu
prowadzącego poradnię – tworzenie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych, bez konieczności spełnienia, jak dotychczas, warunku zatrudniania 15 pracowników
pedagogicznych. Umożliwi to dyrektorowi poradni ustalanie organizacji pracy poradni w zależności od jej potrzeb.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 17 LISTOPADA
2010 ROKU ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WARUNKÓW
I SPOSOBU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW
I SŁUCHACZY ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANÓW I EGZAMINÓW
W SZKOŁACH PUBLICZNYCH

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562,
z późn. zm.) stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
Nowelizacja ww. rozporządzenia w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jest podyktowana między innymi zmianą koncepcji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która zmierza w kierunku rozszerzenia kompetencji szkoły w tym
zakresie. Zaproponowane rozwiązania stanowią również kontynuację już rozpoczętych działań, wpisanych w zreformowaną podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, polegających na zwróceniu szczególnej uwagi na zapewnienie uczniowi
wsparcia i zindywidualizowanej pomocy, w zależności od dokonanego rozpoznania zarówno
specyficznych trudności w uczeniu się jak i uzdolnień ucznia.
Proponowane rozwiązania obejmują, miedzy innymi:
1. Zobowiązanie nauczyciela do indywidualizacji działań pedagogicznych, zarówno na
obowiązkowych, jaki i na dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Pozostawienie na poziomie szkoły decyzji w zakresie promowania bądź pozostawienia w tej samej klasie ucznia I etapu edukacyjnego, bez konieczności uzyskania opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz zgody rodzica w przypadku pozostawienia
ucznia na drugi rok w tej samej klasie
3. Zwolnienie do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z głęboką dysleksją rozwojową, z wadą słuchu, z afazją z nauki drugiego obowiązkowego języka obcego na podstawie
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Zwiększenie kompetencji szkoły w zakresie decydowania o dostosowaniu warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych .
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5. Zmianę dotychczasowej formuły wydawania dla uczniów opinii o specyficznych
trudnościach w uczeniu się. Opinia może być wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu przez niego trzeciej klasy szkoły podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły
podstawowej. Opinia ważna jest przez cały okres edukacji szkolnej. Stanowi podstawę do
dostosowywania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia
Opinie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez
cały okres nauki szkolnej w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej i są
podstawą do dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych.
Przepisy dopuszczają jednak w uzasadnionych przypadkach możliwość wydawania
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu
się uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Może się bowiem zdarzyć, e niemożliwe było przeprowadzenie diagnozy w okresie nauki w szkole podstawowej (np. gdy uczeń
przebywał w tym okresie poza granicami kraju i uczył się w innym systemie edukacji) albo
w szkole podstawowej nie zostały dostrzeżone te trudności. W takim przypadku opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się będzie mogła
być wydana uczniowi gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Przepisy rozporządzenia przewidują jednak w tym przypadku szczególny tryb wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Opinia taka będzie mogła być wydana:
1) na wniosek nauczyciela lub specjalisty, wykonującego w szkole zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole, i
po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia lub
2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
Wniosek ten wraz z uzasadnieniem powinien być złożony do dyrektora szkoły. Następnie,
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekaże ten wniosek wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
poradni specjalistycznej, opiekującej się szkołą, i poinformuje o tym rodziców (prawnych
opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.
6. Rozporządzenia wprowadza również zmiany dotyczące możliwości przystąpienia
uczniów do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych. W dotychczasowym
stanie prawnym, dostosowanie warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu
gimnazjalnego obejmowało uczniów/absolwentów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się i mogło nastąpić wyłącznie na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Opinia ta, musiała być wydana nie później niż
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do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany był sprawdzian lub egzamin
gimnazjalny, i w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu – nie wcześniej niż po
ukończeniu klasy III szkoły podstawowej, a w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego – nie wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej. Zatem konieczne było wydanie odrębnej opinii na potrzeby sprawdzianu i odrębnej opinii na potrzeby egzaminu gimnazjalnego, co wiązało się z koniecznością przeprowadzania dodatkowych badań
uczniów w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Podobnie w przypadku egzaminu
maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Opinia ta musiała być wydana nie
później niż do końca września roku szkolnego, w którym przeprowadzany był dany egzamin,
i nie wcześniej niż na cztery lata przed jego terminem.
Obecnie, zgodnie z nowym brzmieniem przepisów, uczeń/absolwent będzie miał prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do
jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się wydanej mu w szkole
podstawowej na II etapie edukacyjnym. Uczeń posiadający opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się ze szkoły podstawowej nie będzie musiał uzyskiwać kolejnych opinii
w tej sprawie tylko na potrzebę sprawdzianu czy kolejnych egzaminów – tak jak to miało
miejsce dotychczas. Spowoduje to zarówno odciążenie rodziców uczniów ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu się, którzy musieli zadbać o terminowe zgłaszanie się do poradni
psychologiczno-pedagogicznych w celu przeprowadzenia badań diagnostycznych na kolejnym etapie edukacyjnym, jak i samych poradni psychologiczno-pedagogicznych, które
w większym stopniu będą mogły realizować bezpośrednią pomoc terapeutyczną oraz realizować zadania w środowisku ucznia.
Obok uczniów/absolwentów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych mogli również przystąpić uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie
indywidualnego nauczania oraz absolwenci, którzy w roku szkolnym, w którym przystępują
do egzaminu, posiadali orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, na podstawie tego
orzeczenia.
Podobnie, uczniowie/absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo będą przystępowali
do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, tak jak dotychczas, w warunkach odpowiednich
ze względu na ich stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego
przez lekarza.
Nowym rozwiązaniem, w stosunku do dotychczas obowiązującej regulacji, jest możliwość przystąpienia do sprawdzianu bądź egzaminu w warunkach odpowiednio dostosowa30

nych także uczniów/absolwentów, którzy w ciągu roku szkolnego, w którym przystępują do
sprawdzianu lub egzaminu, byli objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze
względu na:
1) trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
2) zaburzenia komunikacji językowej,
3) sytuację kryzysową lub traumatyczną.
Uczniowie/absolwenci objęci w szkole pomocą psychologiczno-pedagogiczną z ww.
powodów będą mieli dostosowywane warunki przystępowania do sprawdzianu lub egzaminu
do swoich potrzeb i możliwości, jeżeli rada pedagogiczna wyrazi pozytywną opinię w tym
zakresie. Opinia rady pedagogicznej będzie wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo ucznia –
jeżeli jest pełnoletni, lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia.
Wprowadzenie nowego rozwiązania pozwalającego szkole decydować o tym czy danemu uczniowi należy dostosować warunki przystępowania do sprawdzianu lub egzaminu
gimnazjalnego do jego potrzeb i możliwości wpisuje się w przyjętą w nowym rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, formułę zespołowej
pracy nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem, którzy rozpoznają potrzeby edukacyjne ucznia, planują i realizują formy pomocy, pozwalające na zaspokojenie tych
potrzeb. Stanowią oni część rady pedagogicznej (w małych szkołach często całą radę pedagogiczną), która najlepiej zna indywidualne potrzeby ucznia. Takie rozwiązanie daje autonomię
szkole w jak najbardziej efektywnym zabezpieczeniu tych potrzeb, z uwzględnieniem środowiska rówieśniczego, rodzinnego, w którym funkcjonuje dziecko.
Umożliwienie również tym grupom uczniów/absolwentów przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, pomimo braku wymaganych orzeczeń lub opinii wydanych przez poradnie lub zaświadczeń o stanie zdrowia wydanych przez lekarza, uwzględnia
ich szczególne potrzeby wynikające z trudnej sytuacji, w której się znajdują – trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuacja kryzysowa lub traumatyczna.
Przepisy rozporządzenia zobowiązują dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
do opracowania szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków przeprowadzenia sprawdzianu i egzaminów do potrzeb i możliwości uczniów,
Informacja będzie podawana zawsze do dnia 1 września roku szkolnego, w którym
jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin.
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Jak dotychczas, za zapewnienie dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów odpowiada dyrektor szkoły.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE RODZAJÓW
I SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA PLACÓWEK PUBLICZNYCH, WARUNKÓW
POBYTU DZIECI I MŁODZIEŻY W TYCH PLACÓWKACH ORAZ WYSOKOŚCI I ZASAD
ODPŁATNOŚCI WNOSZONEJ PRZEZ RODZICÓW ZA POBYT ICH DZIECI
W TYCH PLACÓWKACH

Rozporządzenie zawiera przepisy doprecyzowujące i porządkujące, które ujednolicają
dotychczasowy stan prawny, a także aktualizują obowiązujące zapisy, eliminując występujące
w obowiązujących regulacjach niejasności oraz uwzględniają zmiany dokonane w stanie
prawnym i organizacyjnym placówek oświatowych.
Przepisy rozporządzenia zmierzają do stworzenia warunków, w których organy prowadzące będą posiadały rzeczywisty wpływ na kształt i funkcjonowanie prowadzonych przez
siebie placówek. Projekt przewiduje zwiększenie kompetencji organów prowadzących w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania placówek publicznych, w szczególności placówek
oświatowo-wychowawczych, co pozwoli na dostosowanie ich działalności do potrzeb środowiska lokalnego.
W stosunku do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad
odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 52,
poz. 467 oraz Nr 212, poz. 1767), niniejsze rozporządzenie w szczególności:
1. Wprowadza nową formułę klasyfikowania placówek oświatowo-wychowawczych.
Zamiast stosowanego dotychczas enumeratywnego wymieniania placówek wychowania pozaszkolnego, ograniczającego kompetencje organów prowadzących do tworzenia innych placówek, niż wymieniono w rozporządzeniu i tym samym uniemożliwiającego dostosowanie placówek do potrzeb danego środowiska, przyjęto formułę określenia placówki poprzez jej zadania
edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne.
Rozwiązanie takie umożliwia organom prowadzącym większą elastyczność w dostosowywaniu
organizacji placówek do konkretnych potrzeb środowiska, a zarazem możliwość optymalizacji
tej organizacji np. przez tworzenie placówek łączących funkcje i zadania (placówek wielofunkcyjnych), realizujących szerszą, stosowną do potrzeb i możliwości misję środowiskową.
2. Zwiększa kompetencje organów prowadzących poprzez przekazanie dyrektorowi placówki wychowania pozaszkolnego, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, uprawnień w zakre32

sie określenia organizacji i wymiaru zajęć stałych oraz liczebności grup uczestników tych zajęć.
Wprowadzenie w rozporządzeniu takiego rozwiązania, zamiast dotychczasowej sztywnej formuły
organizacyjnej, umożliwia dostosowanie organizacji zajęć i liczebności grup do konkretnych potrzeb danego środowiska i możliwości organizacyjnych danego samorządu terytorialnego.
3. Pozostawia decyzję dotyczącą tworzenia, przekształcania i likwidacji filii placówki
oświatowo-wychowawczej w kompetencji organu prowadzącego daną placówkę, bez konieczności uzyskiwania, jak dotychczas wniosku dyrektora w tej sprawie. Organ prowadzący,
uwzględniając potrzeby lokalnego środowiska i możliwości organizacyjno-finansowe określi
zasadność funkcjonowania filii. Regulacja zawarta w obowiązującym rozporządzeniu uniemożliwia organowi prowadzącemu racjonalizację sieci prowadzonych placówek bez wniosku
dyrektora, co stanowi również niekonsekwencję w porównaniu z kompetencjami w zakresie
tworzenia, przekształcania i likwidacji szkoły, o której decyduje organ prowadzący, zapewniający, tak jak i w przypadku placówek oświatowo-wychowawczych jej finansowanie, bez
potrzeby składania przez dyrektora szkoły wniosku. Zmiana ma zatem charakter ujednolicenia
przepisów w powyższej kwestii w odniesieniu do wszystkich placówek systemu oświaty.
4. Precyzuje adresatów oddziaływań młodzieżowych ośrodków socjoterapii i młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Zmiana dotyczy w szczególności przepisu wskazującego,
że młodzieżowe ośrodki socjoterapii są prowadzone dla dzieci, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagrożone
niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dotychczasowa
regulacja pozwalała na umieszczanie w tych placówkach dzieci, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym. Domniemanie zagrożenia niedostosowaniem społecznym
nie stanowi bowiem wystarczającego powodu dla umieszczenia dziecka w placówce socjoterapeutycznej. Powodem takim może być jedynie rzeczywiste zagrożenie niedostosowaniem społecznym, wymagające zastosowania odpowiednich metod terapii i wsparcia prawidłowego rozwoju dziecka, niedostępnych w szkole ogólnodostępnej.
Ponadto uporządkowano dotychczasową niejasność dotyczącą grupy adresowej –
z zapisu usunięto wyrazy „lub uzależnieniem”, sugerujące występowanie antynomii pomiędzy
zagrożeniem niedostosowaniem społecznym i zagrożeniem uzależnieniem, ponieważ zagrożenie uzależnieniem mieści się w katalogu możliwych form i przejawów zagrożenia niedostosowaniem społecznym.
5. Porządkuje katalog oddziaływań realizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Zmiana dotyczy rozróżnienia zadań
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realizowanych przez te placówki oraz doprecyzowania rodzaju zajęć realizowanych w tych
ośrodkach (m.in. zamiast zajęć dydaktycznych rozporządzenie mówi szerzej o zajęciach edukacyjnych). Wymaga również uwzględnienia w przepisach zobowiązania do udzielania wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, na zasadach określonych
w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Umożliwi to wychowankom tych
ośrodków nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie
w środowisku rodzinnym i społecznym.
Tego rodzaju pomoc specjalistyczna stanowi istotny element pracy tych ośrodków,
który dotychczas nie znajdował odzwierciedlenia w przepisach prawa.
6. Wprowadza obligatoryjne funkcjonowanie w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii odpowiednich szkół specjalnych. Tym
samym zostaje uchylona możliwość funkcjonowania młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
w skład których nie wchodzi szkoła, a jedynie w szczególnych przypadkach ośrodek taki może funkcjonować bez zapewnienia wychowankom opieki całodobowej. Taka możliwość była
zawarta w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, którego celem było umożliwienie płynnego przeprowadzenia podziału kompetencji pomiędzy placówki oświatowe i placówki pomocy społecznej. Ponieważ przez prawie 5 lat obowiązywania tych przepisów kwestie kompetencyjne zostały wyjaśnione, obecnie konieczne jest zamknięcie tego procesu i zapewnienie
realizowania przez placówki oświatowe zadań edukacyjnych (kształcenie i wychowanie).
Młodzieżowy ośrodek socjoterapii bez szkoły realizuje jedynie zadania świetlicy socjoterapeutycznej, a tego rodzaju placówki zapewniające socjoterapię i wsparcie edukacyjne, lecz
nie zapewniające realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki i pedagogicznej opieki
całodobowej to placówki wsparcia dziennego, dla których właściwy jest minister ds. pracy
i polityki społecznej. Przepis ten porządkuje zatem kompetencje placówek systemu oświaty.
Rozporządzenie uwzględnia jednocześnie czas niezbędny na dokonanie odpowiednich
zmian organizacyjnych – do 31 sierpnia 2012 r.
7. Zobowiązuje specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do współpracy ze szkołami
ogólnodostępnymi, również w zakresie organizowania i udzielania uczniom niepełnosprawnym pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności metodycznego i merytorycznego wsparcia nauczycieli tych szkół.
8. Zwiększa kompetencje organów prowadzących, poprzez rezygnację ze wskazania
minimalnej liczebności grup w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, (przy czym maksymalna liczebność pozostaje bez zmian), a także określenia czasu pracy ośrodka przez dyrekto34

ra placówki, za zgodą organu prowadzącego, z zastrzeżeniem, że czas ten nie może być krótszy niż 8 godzin dziennie. Ma to na celu umożliwienie organowi prowadzącemu elastycznej
organizacji grup w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym oraz pracy samego ośrodka.
9. Rezygnuje z określenia liczby wychowanków w grupie wychowawczej w bursie oraz
w domu wczasów dziecięcych. Mając na uwadze autonomię placówki w kreowaniu własnej organizacji pracy pozostawia się te kwestie w kompetencjach dyrektora w uzgodnieniu z organem
prowadzącym placówkę. Zmienia się ponadto liczbę uczniów niepełnosprawnych w oddziale.
Nie określa się, jak dotychczas, minimalnej liczby uczniów niepełnosprawnych w oddziale,
zwiększając tym samym kompetencje organów prowadzących. Organ prowadzący ma możliwość podjęcia decyzji w tym zakresie, uwzględniając w większym stopniu warunki lokalne.
10. Nie określa tygodniowego wymiaru zajęć opiekuńczo-wychowawczych z jedną
grupą wychowawczą w bursie. Pozwala to dyrektorowi bursy na opracowanie, w uzgodnieniu
z organem prowadzącym, tygodniowego planu takich zajęć, umożliwiając tym samym, efektywne zaspokajanie potrzeb wychowanków.

PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W SPRAWIE
RAMOWYCH STATUTÓW PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ORAZ SZKÓŁ
PUBLICZNYCH

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624,
z późn. zm.), wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 60 ust. 2 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
W projekcie rozporządzenia, miedzy innymi:
1. Znajduje umocowanie Zespół nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia
z uczniem, którego zadania zawarte zostały w rozporządzeniu dotyczącym zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach.
2. Określa się, że oddziały przedszkolne tworzone w szkole realizują program wychowania przedszkolnego. W oddziałach tych, w zakresie organizacji wychowania, nauczania
i opieki, stosuje się przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola.
3. Zrezygnowano z określania minimalnej liczby dzieci i uczniów niepełnosprawnych
w oddziałach specjalnych i oddziałach integracyjnych, co daje organom prowadzącym możliwość dostosowania liczby dzieci i uczniów w oddziale do możliwości środowiskowych
i lokalowych. Możliwe będzie tworzenie oddziałów integracyjnych nawet dla jednego ucznia
niepełnosprawnego.
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4. Projekt określa, że liczba uczniów podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela w świetlicy zorganizowanej w szkole integracyjnej lub specjalnej powinna odpowiadać liczbie uczniów określonej dla danego oddziału szkoły integracyjnej lub specjalnej.
5. Wskazuje, że statut szkoły powinien określać formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie,
w tym również działania na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej. Zadania te obecnie przypisane były pedagogom szkolnym.
6. Określa zasady zatrudniania pomocy nauczyciela w przedszkolu i szkole i wskazuje, że dyrektor przedszkola/szkoły ustala zajęcia, w których ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnych uczestniczy pomoc nauczyciela.

Opracowane na podstawie materiałów przygotowanych w MEN
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i nie wszyscy bez problemów realizują obowiązek szkolny. Dzieje się tak, bo rzeczywistość
edukacyjna jest wielopłaszczyznowa, odbiorcy usługi edukacyjnej stanowią grupę niezwykle
zróżnicowaną, a efekty nie zawsze można przewidzieć.

System oświaty

Z założenia system edukacji powinien zapewnić możliwie optymalne miejsce dla
wszystkich uczniów-dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W systemie tym muszą być także
uwzględnieni rodzice/opiekunowie jako istotne podmioty procesu edukacji, bo mają prawo do
decydowania o miejscu i przebiegu kształcenia swoich dzieci.
Jednym z podstawowych zadań systemu oświaty jest zapewnienie odpowiedniej jakości kształcenia dla wszystkich uczniów oraz realizowanie działań w zakresie wyrównywania
szans edukacyjnych, a w szczególności odpowiednie włączenie w system edukacyjny
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów to wzrost powszechn e j d o s t ę p n o ś c i do przedszkoli dla wszystkich dzieci, w szczególności dla dzieci wiejskich, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz mniejszości narodowych,
a także poprawienie warunków dostępności do szkół ogólnodostępnych dla uczniów niepełnosprawnych. Wymaga to zapewnienia nauczycielom uzyskania przygotowania z zakresu
specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz tworzenia systemu usług wspierających proces kształcenia dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się.
Jeśli mówimy o jedności w różnorodności edukacyjnej czy też jedności w zróżnicowaniu edukacyjnym to mamy na myśli spójną strukturę zbudowaną z celowo uporządkowanych
elementów, obejmujących głównych uczestników (uczniów, nauczycieli, rodziców, organy
zarządzające, władze oświatowe) oraz wszystkie zadania wynikające z szeroko rozumianej
usługi edukacyjnej. Struktura ta pozostająca w szczególnych zależnościach między elementami powinna stanowić pewną całość ze względu na cel podstawowy: zapewnienie wszystkim
możliwie wysokiej jakości świadczeń edukacyjnych. Spełnienie tego założenia jest niezbędne
mimo faktu, że uczniowie, jako główne podmioty kształcenia, są niezwykle zróżnicowani pod
względem potrzeb i możliwości. Są uczniowie wybitnie zdolni i o zdolnościach przeciętnych,
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uczniowie sprawni i z niepełnosprawnością, uczniowie pochodzący z różnych kulturowo środowisk społecznych. To zróżnicowanie nie powinno mieć wpływu na zapewnienie każdemu
uczniowi możliwie najwyższej jakości świadczenia edukacyjnego. Jednak należy uznać, że
zróżnicowanie między uczniami, dla dobra jakości usługi, wymaga zapewnienia w systemie
oświatowym zróżnicowanych form kształcenia.
W edukacji dla wszystkich należy zadbać o stworzenie warunków
jedności/poczucia przynależności na miarę wszystkich uczestników syst e m u e d u k a c y j n e g o . Dziś już (po licznych, wielowątkowych analizach) wiemy, jak ważne jest społeczne uświadomienie wspólnego kształcenia uczniów sprawnych i uczniów z niepełnosprawnością. Powszechnie uznawane są humanistyczne założenia edukacji integracyjnej.
Dziś należy uznać, że wiedza to już za mało, należy uczynić konstruktywny krok dalej, realny
krok naprzód i zadbać o to, by rzeczywiście wypełniać szczytne założenia integracji/włączania (edukacji zróżnicowanej) w życiu, nadać jej kształt w organizacji systemu
i w realizacji jej założeń w konkretnych sytuacjach kształcenia. Zadbanie o jedność systemową edukacji powinno także skutkować ustaleniami terminologicznymi. Dziś coraz skuteczniej
zaczyna funkcjonować myślenie o edukacji dla wszystkich bez wyłączania, segregowania czy
izolowania. To powinno znaleźć także swoje odzwierciedlenie w nazewnictwie. W aktualnej
terminologii jeszcze dzielimy i mówimy edukacja uczniów sprawnych i uczniów z niepełnosprawnością. Mówimy także kształcenie specjalne w szkołach specjalnych, klasach i szkołach
integracyjnych, placówkach ogólnodostępnych. Edukacji nadajemy nazwy: segregacyjna,
integracyjna, włączająca. Chociaż idea integracji/włączania jest już coraz trwalej wpisywana
w kształt systemu oświatowego, to nadal posługujemy się terminologią, która dzieli. Sądzę, że
unikając dzielenia, można system edukacji do którego zmierzamy opisać słowami (a może
nadać nazwę): zróżnicowany system edukacji dla wszystkich. W nazwie tej unikamy dzielenia,
a przez różnorodność/wielorakość form (współistniejące formy segregacyjne, integracyjne,
włączające) zapewniamy każdemu uczniowi, że odnajdzie w tym systemie właściwe dla siebie miejsce, zgodne z jego potrzebami i możliwościami. Sytuacja wprowadzenia każdego
dziecka w system edukacyjny to decyzje odpowiedzialne i wymagają na wstępie rzetelnego
rozpoznania, ale i ciągłego systematycznego weryfikowania słuszności podjętych rozstrzygnięć. Stąd też sądzę, że istotnymi cechami tego systemu powinny być co najmniej: diagnostyczność, weryfikowalność, drożność, plastyczność.
Z niezwykłą uwagą należy postrzegać sytuacje „trudnego wprowadzenia” ucznia do
systemu edukacyjnego, a także przewidywać, że mogą zdarzyć się także nie zawsze słuszne
decyzje. Koniecznie należy rozważać konsekwencje trudnych orzeczeń o świadczeniu edukacyjnym wobec dziecka oraz możliwości zapobiegania czy też stosowania środków zarad39

czych, gdy problemy już się pojawią. Musimy założyć, że takie okoliczności nie powinny
mieć miejsca w systemie edukacyjnym, ale nie wszystkie sytuacje rzeczywiste można przewidzieć. Należy sobie jednak uświadamiać, że sytuacje „trudnego wprowadzania ucznia do
systemu” oraz błędne decyzje nasilają stan odrzucenia/izolacji, a tym samym wzmacniają
zróżnicowanie nie budując jedności edukacyjnej, do której zmierzamy. Sytuacje te powodują,
że „ciężaru uczestniczenia w systemie edukacyjnym” nie może udźwignąć uczeń, z tą sytuacją nie może poradzić sobie nauczyciel, szkoła, nie może także unieść tego problemu rodzic/opiekun i nie może niekiedy tego zaakceptować nieprzygotowana społeczność lokalna.
System edukacji jest wspólną wartością, która ma służyć wszystkim: uczniom sprawnym i uczniom z niepełnosprawnością, uczniom z trudnościami w uczeniu się i uczniom wybitnie zdolnym. Z r ó ż n i c o w a n i e m i ę d z y u c z n i a m i w y m a g a z a p e w n i e n i a i m
zróżnicowanego systemu edukacji, wynikającego z różnych potrzeb i możliwości.
K. Lewis (1992) podejmuje dokładną analizę możliwych odmian różnicowania w procesie edukacji ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne zróżnicowanego zespołu klasowego. Poddaje pod rozwagę wiele aspektów różnicowania:
 treść (różne ujęcie tego samego, różne czynności do jego opracowania);
 zainteresowania (różne doświadczenia i źródła motywacji uczniów);
 poziom (umożliwienie pracy nad podobnymi zadaniami na różnych poziomach, zgodnie ze stanem dotychczasowych osiągnięć uczniów);
 dostęp (materiał nauczania przedstawiany różnymi kanałami, tzn. wzrokowym, słuchowym, dotykowym, w sposób konkretny lub symboliczny);
 struktura (zakres uporządkowania, etapowość, stopień zintegrowania przekazywanej
wiedzy);
 sekwencja (różny stopień uporządkowania wewnętrznego materiału nauczania)
 tempo (preferowanie różnego tempa uczenia się)
 reakcja (przewidywanie rożnych reakcji uczniów na podobne zadania);
 zróżnicowanie czasu i intensywności wsparcia dydaktycznego;
 zróżnicowanie stylu nauczania i stylu uczenia się;
 zróżnicowanie form pracy (w: J. Głodkowska, 2003).
Nie można także wyciszać czujności w sytuacji, gdy wydaje się, że znalezione już zostało
miejsce dla ucznia z problemami edukacyjnymi. Należy realnie zauważyć, że przebieg procesu edukacyjnego zależy od uczestników-uczniów, a oni zmieniają się, rosną, dojrzewają
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i mniej lub bardziej pomyślnie spełniają swoje zadania rozwojowe. I trudno z przekonaniem
przewidzieć, że brak problemów dziś oznaczy ich brak jutro. W skutecznej edukacji dla
wszystkich konieczna jest czujność nauczycieli, rodziców, specjalistów, by nie przegapić
w edukacji ucznia szczególnie trudnych okresów, warunków niekorzystnych dla jego rozwoju.
W systemie edukacyjnym musi być miejsce dla każdego ucznia zapewniające mu odpowiednią jakość kształcenia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami oraz ułatwiające
przebieg procesu wspomagania jego rozwoju. Termin ten w sposób najbardziej pełny określiła
E. Gruszczyk-Kolczyńska (2009). Proces wspomagania rozwoju są to działania, dzięki którym:
 dzieci rozwijające się wolniej mogą dogonić swoich rówieśników, lepiej funkcjonować w sytuacjach życiowych i korzystać z dobrodziejstwa szkolnej edukacji;
 dzieci o nieharmonijnym rozwoju mają szansę osiągnąć harmonię rozwojową, co pozwoli im lepiej radzić sobie w życiu codziennym i w szkole;
 dzieci mieszczące się w szeroko pojętej normie mogą ujawniać drzemiące w nich
zdolności i sprawić, że będą podziwiane i szczęśliwe;
 dzieci zdolne mogą wspaniale rozwijać swoje wrodzone predyspozycje i osiągać nadzwyczajne sukcesy (s. 24).

Szczególnych warunków wspomagających kształcenie wymaga uczeń ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, a w tym najbardziej uczeń z niepełnosprawnością.
Dziś możemy przyznać, że wiek XX to był czas budowania humanistycznego myślenia o niepełnosprawności i o osobach z niepełnosprawnością. Weszliśmy w wiek XXI nie
tylko z ideą normalizacji i integracji osób niepełnosprawnych, ale z ideą włączania niepełnosprawnych we wszelkie przejawy życia społecznego – pełnego uczestniczenia w kulturze, na
rynku pracy, także w obszarze edukacji.
Aktualny obraz osoby niepełnosprawnej podkreśla znaczenie jej kompetencji, aktywności, samookreślenia, normalizacji i niezależności (J. Głodkowska, 2002). Obraz ten e k s ponuje, że różnice nadają sens „bycia razem” i wyznaczają dążenie do
j e d n o ś c i m i m o i s t n i e j ą c y c h z r ó ż n i c o w a ń . Ważne jest jednak, aby owa idea jedności mimo różnic nie tylko funkcjonowała na poziomie iluzji, ale spełniała się w życiu,
w konkretnych sytuacjach. Dopiero urzeczywistnienie idei może nadać realne wymiary deklaracjom uznawania praw i poszanowania godności osób z niepełnosprawnością. Zaprzeczanie
idei jedności mimo różnic to dzielenie społeczeństwa na sprawnych i niepełnosprawnych,
wykluczanie słabych i bezbronnych, tworzenie i utrwalanie stereotypów i uprzedzeń. D z i ś ,
t a k ż e w e d u k a c j i , j e s t w a ż n e t o , c o ł ą c z y , n i e t o , c o d z i e l i . Poszukujemy
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możliwości i sił rozwojowych w osobie z niepełnosprawnością, zaprzeczamy stereotypom
segregacji i wykluczania. Chcę wierzyć, że w świadomości społecznej coraz bardziej narasta
przekonanie o skuteczności tego procesu.

Schemat 1. Integrująca/włączająca przestrzeń wokół uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Budowanie integrującej/włączającej przestrzeni wokół ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi wymaga trudu w pokonywaniu uprzedzeń i schematów mentalnych (Schemat 1.).
Jeśli je pokonamy, to sądzę, że przestrzeń ta powinna się charakteryzować kilkoma cechami:
 skoncentrowana na osobie – w przestrzeni tej uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego rodzice/opiekunowie są traktowani podmiotowo, mają poczucie
sprawstwa, są osobami, od których coś ważnego zależy;
 wzmacniająca – daje siłę do pokonywania ograniczeń, trudności, barier;
 kompleksowa – w przestrzeni tej uwzględniane są wszelkie środowiska, w jakie rozwojowo wchodzi uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 plastyczna – systematycznie modyfikowana do potrzeb ucznia i jego możliwości;
 poszukująca – w niej szuka się najlepszych rozwiązań, metod skutecznego wzmacniania rozwoju;
 pozytywna – ważne są nie tylko na ograniczenia, ale także siły rozwojowe ucznia i siły
jego środowiska rozwojowego;
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Należy zauważyć, że Raport Warnock zapoczątkował fundamentalne zmiany nie tylko
w angielskim systemie edukacji. Raport prezentował trzy typy/formy integracji:

 integracja społeczna, która obejmuje spotkania uczniów w grupach koleżeńskich podczas przerw śniadaniowo-obiadowych, czy wspólne spędzanie wolnego czasu;
 integracja przestrzenna związana z nauczaniem uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi w oddziałach czy klasach szkół powszechnych;
 integracja funkcjonalna czyli wspólne uczenie się dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w trakcie normalnych lekcji w klasach szkół powszechnych.

Raport Warnock postulował interakcyjny (dynamiczny) model postrzegania trudności szkolnych uczniów. Stwierdzał, że z powodu zaistnienia różnych przyczyn, każdy uczeń może
trwale lub czasowo, w większym lub mniejszym zakresie wymagać specjalnego, mniej lub
bardziej specjalistycznego wsparcia edukacyjnego. Założenia wynikające z tego dokumentu
wskazywały, że:

 każde dziecko może mieć trudności w szkole; trudności te mogą być wskazówką, jak
należy doskonalić sposoby nauczania;
 doskonalenia procesu kształcenia prowadzą do poprawy warunków nauczania wszystkich dzieci; nauczyciele chcąc osiągnąć lepsze efekty dydaktyczne i wychowawcze,
muszą ulepszać swoje umiejętności zawodowe, doskonalić swoje kompetencje.

Rozwój dziecka odbywa się zarówno dzięki jego aktywności własnej, jak w wyniku
relacji z otoczeniem. Zaburzenia aktywności własnej dziecka zakłócają i ograniczają relacje
z otoczeniem, a tym samym zubożają możliwości czerpania ze świata wszystkiego, co służy
rozwojowi: wiedzy, doświadczeń, przeżyć. Sytuacja taka dotyczy szczególnie dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się, w tym dzieci z niepełnosprawnością. Ograniczenia odbioru
informacji z otoczenia, zaburzenia możliwości porozumiewania się, utrudnienia w rozumieniu
świata, innych ludzi – to wszystko sprawia, że rozwój dziecka z niepełnosprawnością jest wyjątkowo ciężką drogą dla niego samego i dla osób uczestniczących w jego rozwoju. Często
trudno przewidzieć rezultaty tych starań, a niekiedy i zrozumieć, dlaczego mimo niebywałego
wysiłku dziecka i dorosłego/nauczyciela efekty są tak niewielkie. W systemie oświatowym
podejmowane są działania, aby jak najskuteczniej zaspokoić specjalne potrzeby edukacyjne
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uczniów. Wprowadzane są działania wspomagające rozwój, rehabilitacyjne, terapeutyczne, by
ograniczyć zaburzenia, niesprawności. W systemie tym ustala się także miejsce ucznia zdolnego, by wzmacniać jego potencjał rozwojowy. D z i s i e j s z a e d u k a c j a p r ó b u j e r e a l i zować wizję „wspólnego bytowania” i budowania modelu edukacji dla
wszystkich i dla każdego z osobna, wspólnego kształcenia mimo istn i e j ą c y c h r ó ż n i c . Edukację tak rozumianą, jak zauważyłam wcześniej, można nazwać edukacją zróżnicowaną, bo wynika z różnic między potrzebami edukacyjnymi uczniów, co wymaga zapewnienia odpowiednio zróżnicowanych form, metod i organizacji
kształcenia.
Specjalne trudności w uczeniu się obejmują uczniów z wadami wzroku, wadami słuchu, z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z upośledzeniem umysłowym/niepełnosprawnością intelektualną, ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem lub z zaburzeniami zachowania. Specjalne
trudności w uczeniu się wymagają zastosowania specjalnej organizacji procesu edukacyjnego
w zakresie: organizacji warunków technicznych, metod i środków stosowanych w procesie
dydaktycznym, kształtowania relacji społecznych, współpracy ze środowiskiem rodzinnym.
Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych
ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom2.
Charakterystyki rozwoju psychoruchowego dzieci w poszczególnych okresach rozwoju stanowią wzorce prawidłowego rozwoju. Z nimi można porównywać możliwości rozwojowe danego dziecka i stwierdzić, czy prezentuje poziom rozwoju typowy dla większości rówieśników (rozwija się prawidłowo), czy też odbiega w jakichś zakresach od wzorców
rozwojowych (stwierdza się zaburzenia, nieprawidłowości rozwojowe).
Zaburzenia rozwojowe to klasa zaburzeń dziecięcych, charakteryzujących się istotnym
odchyleniem od norm rozwojowych w różnych zakresach funkcjonowania: poznawczego,
językowego, ruchowego emocjonalno-motywacyjnego czy społecznego (M. Bogdanowicz,
1985). Wiek rozwojowy dziecka nie zawsze odpowiada jego wiekowi biologicznemu. W niektórych przypadkach można stwierdzić opóźnienia rozwojowe, zahamowania czy też zaburzenia. Ze względu na rozległość wyróżnia się zaburzenia globalne i fragmentaryczne. Ocenia

2

Rozporządzenpie MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów (...), § 6.1.
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się także dynamikę zaburzeń – czas wystąpienia i ich trwałość oraz wskazuje na przyczyny
i patomechanizmy (np. podłoże genetyczne, organiczne, społeczne). Do zaburzeń rozwojowych należą: wady wzroku (niewidzenie, niedowidzenie), wady słuchu (niesłyszenie, niedosłyszenie), niepełnosprawność ruchowa, upośledzenie umysłowe/niepełnosprawność intelektualna, autyzm, niepełnosprawności sprzężone, choroby przewlekłe, zaburzenia psychiczne,
niedostosowanie społeczne, zaburzenia zachowania. U c z n i o w i e z z a b u r z e n i a m i r o z wojowymi wymagają stosowania specjalnej organizacji ich nauczania –
o d p o w i e d n i e g o d o b o r u t r e ś c i , m e t o d i w a r u n k ó w p r a c y . Dlatego z poradni
psychologiczno-pedagogicznej otrzymują orzeczenia do kształcenia specjalnego, które wskazuje jakiego rodzaju dostosowanie jest konieczne w każdym indywidualnym przypadku. Podstawowym celem dostosowania wymagań jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz
zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno-motywacyjnej. Dostosowanie polega
na takiej modyfikacji procesu edukacyjnego, aby umożliwić uczniom sprostanie wymaganiom
szkolnym. Obszary dostosowania obejmują:
 warunki procesu edukacyjnego (tj. zasady, metody, formy, środki dydaktyczne);
 organizację nauczania (np. zapewnienie uczniowi słabosłyszącemu, niedowidzącemu
miejsca w klasie bliżej nauczyciela);
 warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności (metody i formy sprawdzania
i kryteria oceniania).

Nie wszystkie odchylenia od normy uznawane są jako zaburzenia. Dzieci różnią się między
sobą dynamiką rozwoju w różnych sferach. I może zdarzyć się, że dziecko w danym okresie
odbiega od poziomu rozwoju swoich rówieśników, ale różnice te w pewnym okresie jest
w stanie nadrobić. Dlatego też diagnozowanie zaburzeń rozwojowych dziecka jest zadaniem
niezwykle odpowiedzialnym, wymaga rzetelności, precyzji i trafności. Należy także zawsze
uwzględniać pewien margines tolerancji wobec stwierdzanych odchyleń od przyjętych norm. Interpretacja odchyleń od normy uwzględniać powinna ważne informacje
o dotychczasowym rozwoju dziecka w możliwie wszystkich sferach, środowisku rozwojowym (szczególnie rodzinnym), rozmiarach i konsekwencjach odchyleń. W przypadku niewielkich odchyleń od normy mówimy o różnicach indywidualnych (M. Bogdanowicz, 1985).
Odchylenia rozwojowe są to indywidualne opóźnienia rozwoju w stosunku do ustalonych norm, nie będące jednak zaburzeniami z uwagi na niewielkie nasilenie objawów,
ograniczony zakres i czas trwania. Uczniowie z odchyleniami rozwojowymi i specyficzny50

mi trudnościami w uczeniu się otrzymują z poradni opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych3.
Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia w systemie oceniania wewnątrzszkolnego nie powinno oznaczać ich obniżania, lecz powinno być równoznaczne z określeniem,
w jakich zakresach wymagania te powinny być zmniejszone (np. w odniesieniu do ortografii,
głośnego czytania, konkretnych ćwiczeń podczas zajęć z wychowania fizycznego), a w jakich
powinny być podwyższone (np. wykonywanie dodatkowych zadań, ćwiczeń korekcyjnokompensacyjnych, wykazywanie się znajomością zasad ortografii, systematyczna poprawa
błędów w zeszytach). Należy jednoznacznie odróżnić dostosowanie wymagań i od ich obniżania. W y m a g a n i a w o b e c u c z n i a z e s p e c j a l n y m i p o t r z e b a m i e d u k a c y j n y m i
n i e m a j ą b y ć o b n i ż a n e , a l e d o s t o s o w a n e d o j e g o m o ż l i w o ś c i . Mówiąc
o dostosowywaniu wymagań do potrzeb edukacyjnych dziecka, należy mieć na uwadze także
ich ocenianie, a w tym zarówno ocenę opanowywania przez ucznia treści nauczania, jak również ocenę jego zachowania. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. wyraźnie stanowi, że przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe i są one potwierdzone orzeczeniem/opinią poradni, należy
uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.
Podkreślę niektóre fakty edukacyjne, ważne w realizacji podstawy programowej
uczniów ze różnymi niepełnosprawnościami4.

3

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r., nauczyciel jest
obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej lub na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej jak również na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo
nauczania indywidualnego, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności
w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Wykładania do tego przepisu wskazuje, że:
 Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej zobowiązuje nauczyciela do dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub/i specyficzne trudności w uczeniu się. Ustalając wymagania edukacyjne nauczyciel winien kierować się zaleceniami zawartymi w opinii poradni oraz potrzebami edukacyjnymi ucznia rozpoznanymi przez nauczycieli uczących go.
 Wymagania edukacyjne należy ustalić na takim poziomie, by uczeń mógł im sprostać i by skłaniały
ucznia do odpowiedniego wysiłku edukacyjnego oraz zapewniały mu otrzymywanie ocen motywujących do go wytężonej pracy, wykorzystując w tym celu pełną skalę ocen. Wymagania te powinny zapewniać realizację celów edukacyjnych wynikających z podstawy programowej w takim stopniu, w jakim jest to możliwe z uwagi na występujące u ucznia trudności w uczeniu się.
 Nauczyciel realizując przyjęty w szkole zestaw programów nauczania winien dostosować wynikające
z nich wymagania edukacyjne, do potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych konkretnego ucznia.
O ustalonych przez siebie wymaganiach dla ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe
nauczyciel zobowiązany jest poinformować rodziców dziecka (prawnych opiekunów) (MEN, 30 maja 2003) .
4
Poniższe charakterystyki uczniów są fragmentami komentarzy do podstawy programowej kształcenia
ogólnego opracowanych przez Zespół ds. kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2008).
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Uczeń z niepełnosprawnością to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, który z uwagi na zaburzenia i odchylenia rozwojowe o zróżnicowanej etiologii,
wymaga zastosowania specjalnej organizacji procesu edukacyjnego w zakresie: organizacji warunków technicznych, metod i środków stosowanych w procesie dydaktycznym, kształtowania relacji społecznych, współpracy ze środowiskiem rodzinnym.

UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU (NIESŁYSZĄCY I SŁABOSŁYSZĄCY)
Należy pamiętać o tym, że realizacja podstawy programowej przez uczniów z wadą
słuchu na każdym etapie edukacyjnym jest nierozerwalnie związana z kształtowaniem i doskonaleniem kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej.
Proces terapeutyczno-edukacyjny dziecka z uszkodzonym słuchem w wieku przedszkolnym powinien być planowany na podstawie oceny funkcjonalnej zachowań komunikacyjnych.
Podstawą do oceny postępów w rozwoju określonej formy komunikowania się powinna być obserwacja preferencji do porozumiewania się z użyciem języka dźwiękowego lub
sposobu gestowo-mimicznego.
Wyrównywanie szans edukacyjnych w przypadku uczniów z uszkodzonym słuchem
należy rozumieć jako system oddziaływań, umożliwiających dziecku ciągłe doskonalenie
umiejętności językowych, niezbędnych do funkcjonowania edukacyjnego i społecznego.
Pokonywaniu trudności dziecka z uszkodzonym słuchem ma sprzyjać: zapewnienie odpowiednich warunków technicznych, możliwość doboru optymalnych dla każdego dziecka metod i środków stosowanych w procesie dydaktycznym, stworzenie atmosfery akceptacji i zrozumienia sprzyjającej nawiązywaniu relacji komunikacyjnych ze słyszącymi rówieśnikami,
zapewnienie współpracy ze środowiskiem rodzinnym w zakresie metod kształtowania i doskonalenia systemu językowego oraz ujednolicenia zasad oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych.

UCZEŃ Z WADĄ WZROKU (NIEWIDOMY LUB SŁABOWIDZĄCY)
Zróżnicowane przyczyny uszkodzenia wzroku i rożne czynniki wpływające na funkcjonowanie wzrokowe uczniów powodują zróżnicowanie ich potrzeb i możliwości. Na podstawie wyników kompleksowej diagnozy nauczyciel powinien wiedzieć: na ile dziecko widzi
i w jakich warunkach, co należy zrobić, aby poprawić warunki funkcjonowania wzrokowego
(np. zastosowanie pomocy optycznych lub dodatkowych ćwiczeń usprawniających widzenie),
czy i jakie prowadzić zajęcia usprawniające funkcjonowanie pozostałych zmysłów?
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W programie edukacyjnym ucznia z wadą wzroku powinny znaleźć się informacje odnośnie zakresu niezbędnych adaptacji treści, metod, form i środków. Należy również ustalić
rodzaje i formy zajęć dodatkowych, uwzględniających cele rehabilitacyjne (nauka brajla,
orientacji przestrzennej, samodzielnego poruszania się, usprawnianie widzenia, zajęcia kompensacyjne i wychowawcze).

UCZEŃ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ/MÓZGOWYM
PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową są w mniejszym lub większym stopniu pozbawione własnej aktywności i samodzielnie zdobytych doświadczeń.
Uczniowie z mózgowym porażeniem dziecięcym są w szczególnie trudnej sytuacji,
gdyż ich niepełnosprawność spowodowana jest uszkodzeniem mózgu we wczesnym okresie
życia. Powoduje to, że niepełnosprawność ruchowa nie dotyczy tylko sfery ruchowej, ale
również funkcjonowania pozostałych analizatorów i możliwości integracji wrażeń z nich dopływających.
Nie wykształcają na odpowiednim poziomie lokomocji, manipulacji, schematu ciała,
orientacji przestrzennej i rozumienia stosunków przestrzennych, a nieraz również motoryki
aparatu artykulacyjnego. Pojawić się też mogą zaburzenia w spostrzeganiu i trudności prowadzeniu obserwacji ze względu na uszkodzenia ruchomości gałek ocznych i problemy z przekraczaniem wzrokiem środkowej linii ciała. Do tego często dołączają się ograniczenia w pamięci ruchowej i trudność w odtworzeniu pokazanego ruchu, a szczególnie w odpowiedniej
kolejności sekwencji ruchowej.
Uczniowie z niepełnosprawnością ruchową mogą mieć dodatkowo problemy z:
 przyjęciem prawidłowej pozycji siedzącej, zwłaszcza przez dłuższy czas (powoduje to
szybkie męczenie się, utrudnia koncentrację uwagi w trakcie zajęć, prowadzenie obserwacji);
 wodzeniem wzrokiem (trudności z czytaniem, kontrolowaniem wykonywanych czynności, prowadzeniem obserwacji);
 występowaniem synkinezji, czyli dodatkowych ruchów, zbędnych z punktu widzenia
celu i efektu wykonywanej czynności (powoduje niepotrzebne zużycie energii i znacznie wydłuża czas wykonywanej czynności);
 zaburzeniami motorycznymi mowy (trudności z gramatyczną budową zdań zarówno
w wypowiedziach ustnych, pisemnych; w ciężkich zaburzeniach dziecko może zupełnie nie mówić).
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Wsparcie edukacyjne udzielane dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową
wymaga:
 zniesienia barier architektonicznych w szkole i w środowisku funkcjonowania ucznia;
 dostosowania stanowiska do nauki umożliwiającego aktywność własną ucznia;
 wykorzystania specjalistycznych pomocy i przyborów szkolnych, szczególnie w edukacji uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym;
 większego niż standardowo użycia w edukacji środków informatycznych, medialnych
(tak, aby podręczniki zeszytów ćwiczeń były również w formie elektronicznej, co dałoby nauczycielowi możliwość regulowania wielkości czcionki, liczby zadań na stronie, wielkości rysunków itp. w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb i możliwości
uczniów);
 wspierania porozumiewania się ucznia niemówiącego za pomocą metod komunikacji
niewerbalnej.

UCZEŃ Z AUTYZMEM
Wiele dzieci z autyzmem wykazuje nadmierną wybiórczość – koncentrując się na jednym szczególnym aspekcie zadania, nie dostrzegają innych. Dodatkowa zachęta lub instrukcja może zredukować tę nadmierną wybiórczość.
Uczniowie z autyzmem, gdy mają nauczyć się czegoś nowego, wykazują skłonność
powracania do sztywnych, stereotypowych zachowań. Mają problemy z samodzielnym dokończeniem zadania. Jeśli pozostawi się je, by samodzielnie wykonały zadanie, wkrótce je
porzucą.
Sytuacja ich uczenia się musi być wyraźnie uporządkowana. Ważne jest, aby podzielić
zadanie na mniejsze etapy tak, aby były one dla dziecka jasne i by mogły ukończyć to zadanie
z minimalną liczbą błędów. Można zastosować serię obrazków, które przedstawiają sekwencję zdarzeń lub zadań do wykonania.
Uczniowie z autyzmem nie przejawiają właściwie żadnej inicjatywy. Gdy pozostawi
się je samym sobie, mają tendencję do pogrążania się w odosobnione, stereotypowe czynności
powtarzania.
Dostosowując program edukacyjny należy koniecznie uwzględniać nieharmonijność
rozwoju dziecka i możliwość występowania tzw. zdolności „wysepkowych”. Uczeń z autyzmem może przyswoić sobie „przy okazji” różne wiadomości i umiejętności, np. dzięki doskonałej pamięci wzrokowej lub/i fiksacji na szczególnie interesującym je temacie.
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Modyfikując i dostosowując treści programowe do potrzeb ucznia z autyzmem należy
odnosić je do jego doświadczeń. Zbyt trudne do zrozumienia mogą okazać się np. treści dotyczące złożonych relacji społecznych. Warto, wprowadzając różne zagadnienia edukacyjne
przewidziane w programie szkolnym, odnosić je do zainteresowań dziecka i uwzględniać preferowane przez nie formy pracy.
Uczniowie z wadą słuchu, wadą wzroku, niepełnosprawnością ruchową, autyzmem mogą zrealizować standardy Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
jednak wymagają odpowiedniego dostosowania warunków kształcenia do ich możliwości psychofizycznych i tempa uczenia się. O z n a c z a t o , ż e d o z r e a l i z o w a n i a s t a n d a r d ó w
często potrzeba im znacznie więcej czasu niż sprawnym rówieśnikom.

UCZEŃ Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU LEKKIM
Od czasu, kiedy Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań Naukowych nad Upośledzeniem Umysłowym zmieniło nazwę na Międzynarodowe Stowarzyszenie Badań na Niepełnosprawnością Intelektualną, coraz częściej upośledzenie umysłowe zastępowane jest przez
określenie niepełnosprawność intelektualna, chociaż nadal wielu przypadkach obie nazwy
traktowane jest jako synonimy.
Głównym argumentem za wprowadzeniem i propagowaniem w różnorodnych środowiskach nowej nazwy jest jej mniej stygmatyzujący charakter. Niestety, to nowe określenie
nie znalazło jeszcze swojego miejsca w dokumentach formalnych, min. w zbiorach klasyfikacji stosowanych do celów diagnostycznych (np. DSM–IV5, ICD–106), dlatego też w literaturze przedmiotu panuje swoisty dualizm. Termin upośledzenie umysłowe używane jest wciąż
we wszystkich ważnych dokumentach dotyczących tej kategorii niepełnosprawności takich,
jak: klasyfikacje, kryteria diagnostyczne, rozporządzenia prawne i deklaracje, co sprzyja jego
utrwaleniu w języku fachowym oraz potocznym7.

5

DSM–IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) – system diagnozy nozologicznej
Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W podręczniku DSM–IV obok kryteriów diagnostycznych
uwzględniono także opis zaburzeń i wytyczne do terapii.
6
ICD–10 – Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych.
7
Określenie upośledzenie umysłowe można odnaleźć między innymi w aktualnie obowiązujących Polsce aktach prawnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, np. w: Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz ośrodkach (Dz.U. Nr 19, poz. 166), Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (DZ.U. Nr 19, poz. 167); Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz.U. Nr 14, poz. 76).
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Zaburzenia rozwojowe ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim mają
charakter globalny i obejmują zarówno funkcje instrumentalne (percepcja, pamięć, uwaga,
myślenie, mowa, sprawności motoryczne i manualne), jak i kierunkowe (motywacja uczenia
się, kontrola emocjonalna, potrzeba osiągnięć). Zaburzenia te mogą być przyczyną trudności
w opanowywaniu wiadomości i umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów realizowanych w szkole.
Myślenie uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ma charakter konkretno-obrazowy, sytuacyjny. Granicą ich możliwości intelektualnych jest poziom odpowiadający orientacyjne dzieciom 11/12 letnim o prawidłowym rozwoju umysłowym.
Także inne zaburzenia myślenia powodują znaczące trudności edukacyjne: sztywność
myślenia, wolne tempo, myślenie mało samodzielne. Dlatego też najczęściej poza zasięgiem
ich możliwości poznawczych są treści o charakterze abstrakcyjnym, wymagające logicznego
myślenia, wyciągania wniosków, abstrahowania i samodzielnych rozwiązań.
Należy zadbać o wzmacnianie procesu uczenia się przez stosowanie metod poglądowych, aktywizujących i wdrażających uczniów do samodzielności. Ważne jest również, aby
uczniowie dostrzegali związek między wiedzą nabywaną podczas zajęć a jej praktycznym
wykorzystywaniem w różnych sytuacjach życia codziennego.
W nauczaniu należy uwzględniać zasadę stopniowania trudności, co szczególnie powinno znaleźć odzwierciedlenie w zaplanowaniu programu nauczania dla każdego ucznia
odpowiednio do jego możliwości. Przy ustalaniu kierunków pracy z uczniem należy
uwzględniać indywidualne tempo jego rozwoju.
Z tego względu Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
– z dostosowaniem do możliwości uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nie
wskazuje konkretnych zakresów tematycznych do zrealizowania, ale te decyzje pozostawia
nauczycielowi, który dostosowuje je do możliwości konkretnego ucznia. Można przewidywać, że w pewnych obszarach uczeń zdoła spełnić pełny zakres tematyczny, w innych natomiast konieczne będzie ograniczenie zakresu z dostosowaniem do jego możliwości i potrzeb.
Dostosowanie dopuszcza również rezygnację z pewnych treści, które są poza zasięgiem możliwości poznawczych ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają działań pedagoggicznych, które będą wzmacniały ich ogólny rozwój i zapewniały możliwości spełniania
zadań edukacyjnych. Można wymienić kilka rodzajów takich oddziaływań pedagogicznych,
np.: stymulacja, wspomaganie, usprawnianie, dynamizowanie, korygowanie, kompensowanie.
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Stymulacja – oznacza pobudzenie, dawanie impulsu, wzmaganie procesów rozwojowych. Stymulacja rozwoju dzieci z zaburzeniami umożliwia ujawnianie potencjalnych
zdolności, które w konsekwencji zapewniają skuteczne wypełnianie zadań rozwojowych
(zadań właściwych dla wieku życia dziecka).

Usprawnianie – wzmacnianie w rozwoju tych funkcji, procesów, które nie są jeszcze
w pełni dojrzałe i które wymagają specjalnych ćwiczeń, wspomagających ich rozwój
zgodny z prawidłowościami.

Dynamizowanie – mechanizm pojawiający się w rozwoju osoby niepełnosprawnej,
który dotyczy wzmagania sił rozwojowych dla pokonywania, czy choć ograniczania
utrudnień w uczeniu się. Dynamizowanie to odnajdywanie sił rozwojowych w samej
osobie niepełnosprawnej, to uczestniczenie i przejęcie odpowiedzialności przez osobę
niepełnosprawną za własny rozwój.

Kompensowanie – wyrównawcze oddziaływania pedagogiczne na istniejące i odczuwane przez człowieka braki, utrudniające rozwój i funkcjonowanie w środowisku.
Oddziaływania te mają na celu usunięcie lub choć pomniejszenie tych braków i umożliwienie wyższego rozwoju oraz lepszego przygotowania do życia.
Kompensacja oznacza zarówno wyrównanie braków przez przejmowanie funkcji narządów zniszczonych – przez inne narządy, jak i wyrównywanie braków przez wzmożoną
działalność i ćwiczenie funkcji uszkodzonych celem doprowadzenia do usunięcia lub
choć zmniejszenia samych braków, pomniejszenia ich ujemnych konsekwencji dla rozwoju.

WIZERUNEK UCZNIA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

– AKTUALNE FAKTY W ZROZUMIENIU SYTUACJI EDUKACYJNYCH
Przywołam istotne stwierdzenia, które wyznaczają aktualny wizerunek osoby z niepełnosprawnością. Dotyczy on istotnych obszarów: etiologia, terminologia, diagnoza, rehabilitacja, włączanie społeczne, prognoza. Stwierdzenia te nakreślają dzisiejsze postrzeganie
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osoby z niepełnosprawnością, jej możliwości rozwojowe i miejsce w społeczeństwie
(J. Głodkowska, 2002). Mogą także pomagać w zrozumieniu sytuacji edukacyjnych kształcenia tych osób – możliwości, ograniczeń, systemów wsparcia, uzyskiwanych efektów.

ETIOLOGIA – NIE BOIMY SIĘ TEGO, CO JEST JUŻ ZNANE.
Dziś mamy możliwość odchodzenia od intuicyjnego i często wyznaczanego lękiem
rozumienia przyczyn niepełnosprawności do naukowego, rzetelnego rozpoznawania zróżnicowanych jej uwarunkowań.

TERMINOLOGIA – NIE CHCEMY STYGMATYZOWAĆ I RANIĆ SŁOWEM.
W terminologii poszukujemy nazewnictwa nie uwłaczającego godności osoby z niepełnosprawnością. Jednocześnie zauważamy, jak ważna jest dbałość o ścisłe rozumienie
i rzetelne stosowanie terminów w diagnostyce, rozporządzeniach prawnych, deklaracjach czy
też w badaniach naukowych.

DIAGNOZA – WAŻNE JEST TYLKO TO, CO ZABURZONE, ALE TAKŻE TO,
CO JEST SIŁĄ ROZWOJOWĄ.
W diagnostyce przyjmujemy, że rozpoznawanie sił rozwojowych (mocnych stron)
osoby z niepełnosprawnością powinno stać się podstawą budowania dla niej programów edukacyjnych i rehabilitacyjnych.

REHABILITACJA –NIE ODRZUCAMY NAWET ZŁUDNYCH NADZIEI
NA ROZWÓJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.
Dziś możemy zapobiegać pewnym rodzajom niepełnosprawności, a w procesie rehabilitacji stosować wielospecjalistyczne metody. Znamy znaczenie wczesnego wspomagania
rozwoju i efektywność programów wczesnych stymulacji rozwojowych. Podejmujemy pracę
pedagogiczną z osobami z ciężkimi i złożonymi postaciami niepełnosprawności.

WŁĄCZANIE – NIE UZNAJEMY SKUTECZNEJ REHABILITACJI W IZOLACJI
I W WARUNKACH SEGREGACYJNYCH.
Rehabilitacja to proces do życia osoby z niepełnosprawnością w otwartym środowisku. W rehabilitację immanentnie włączona jest integracja sprawnych i niepełnosprawnych
jako cel i jako proces. Podkreśla się, że różnice między ludźmi nadają sens bycia razem i wyznaczają dążenie do tworzenia jedności mimo zróżnicowań.
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PROGNOZA – NIE ZNAMY JESZCZE GRANIC MOŻLIWOŚCI REHABILITACJI
OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ.
Uznajemy, że niepełnosprawność nie jest kategorią statyczną i nawet w przypadkach
najcięższych, osoba rozwija się i spełnia zadania rozwojowe na miarę swoich możliwości.
Opierając się na przedstawionych tezach, można budować wizerunek osoby z niepełnosprawnością, a także określać jej miejsce w systemie edukacji. Uwzględnić należy ważne
wskaźniki: niepejoratywne terminy, coraz bardziej rozpoznawana i różnicowana etiologia,
wieloaspektowe rozumienie niepełnosprawności, nadzieja na rozwój każdej osoby niezależnie
od stopnia niepełnosprawności, poszukiwanie w osobie niepełnosprawnej jej mocnych stron
rozwoju, działania przeciw marginalizacji i wykluczaniu w różnych sferach życia. Takie wyznaczniki stwarzają szansę na osiąganie tego, co najważniejsze – godność, autonomia, samostanowienie, tożsamość, podmiotowość, pomyślność życiowa osoby z niepełnosprawnością
(J. Głodkowska, 2005).
Na zakończenie tych rozważań przypomnę jeszcze ideę humanistycznego nurtu w pedagogice specjalnej, który zrodził sie w latach sześćdziesiątych XX wieku w krajach skandynawskich i Stanach Zjednoczonych. Jest to normalizacja.

Normalizacja to uznanie prawa osób niepełnosprawnych do bycia traktowanymi z szacunkiem równym innym członkom społeczeństwa i do umożliwienia im, dzięki odpowiedniemu wsparciu i kształceniu, maksymalnie normalnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Idea normalizacji podkreśliła potrzebę zbliżenia warunków życia osób niepełnosprawnych do istniejących standardów życia osób sprawnych. Normalizacja to idea dostrzegania
wartości każdego człowieka i uznawania jego wolności w dokonywaniu wyborów. Każdy
powinien mieć możliwości samodzielnego stanowienia o swoim życiu. U s ł u g a w s p a r c i a
wobec niepełnosprawnych powinna respektować samodzielnie podejmowane przez nich decyzje, dawać możliwość dokonywania wyborów
i u ł a t w i a ć i c h r e a l i z a c j ę . Tak rozumiane wsparcie jest określane rehabilitacją personalną, podmiotową (S. Kowalik, 1998). W niej człowiek niepełnosprawny staje się odpowiedzialny za własne życie, a miejsce w społeczeństwie nie jest ofiarowane przez innych, ale
wypracowane przez osobę niepełnosprawną z wykorzystaniem procesu rehabilitacji. Normalizacja, rehabilitacja personalna, podmiotowa może nabrać realnych kształtów, jeśli zapewnionych zostanie co najmniej kilka warunków:
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 Życie i organizowanie doświadczeń w otwartym środowisku (bez izolowania, segregacji) z poczuciem przynależności do tego środowiska.
 Zapewnienie osobie z niepełnosprawnością wsparcia rozwojowego od narodzin do
późnej dorosłości.
 Możliwie rzetelne rozpoznawanie i wykorzystywanie potencjału rozwojowego osoby
z niepełnosprawnością.
 Zapewnianie warunków odpowiedniej jakości życia, poczucia własnej wartości i podmiotowego traktowania.
 Budowanie wzajemnych kontaktów osób niepełnosprawnych ze sprawnymi w relacjach dialogowych, opartych na życzliwości i akceptacji.
 Kierowanie się racjonalnym optymizmem w oczekiwaniu skuteczności działań edukacyjnych, rehabilitacyjnych czy terapeutycznych.

KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI – KAŻDE DZIECKO MA RÓWNE
PRAWO DOSTĘPU DO EDUKACJI

Każde dziecko posiada zdolności, by poznawać świat i uczyć się na miarę swoich
możliwości. Powinnością nauczyciela jest prowadzenie edukacji dziecka przez kształtowanie,
pozyskiwanie i wykorzystywanie jego potencjału fizycznego, psychicznego i intelektualnego.
Działania pedagogiczne zmierzają do budowania w dziecku wiedzy i umiejętności ważnych
dziś i pożytecznych jutro.
Takie proste założenia dotyczą dzieci, które nie mają trudności w uczeniu się, albo
trudności ich są na tyle łagodne, że nie wymagają specjalnej – profesjonalnej pomocy. W sytuacji ucznia z niepełnosprawnością sytuacja przestaje być tak prosta. T u j e s t k o n i e c z n a
pomoc, ustalana z niezwykłą rzetelnością, by uniknąć nadmiernej inger e n c j i , b o p r z e c i ą ż e n i e t o t a k ż e z a k ł ó c e n i e r o z w o j u d z i e c k a . Nauczyciel
z wnikliwością diagnostyczną powinien budować wsparcie edukacyjne, wsparcie rozwojowe
na miarę dziecka – nie za silne i nie za słabe. To staje się zadaniem trudnym i jakże odpowiedzialnym. Nauczyciel uczestniczący w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – ustala kierunek, określa warunki, ocenia efekty. Nade wszystko jednak harmonizuje – wyznacza równowagę między tym, co do osiągnięcia przez dziecko (nie za łatwe, nie za trudne), a tym co
nierealne, a niekiedy zbędne.
Nauczyciel dba o tę harmonię – współgranie warunków zewnętrznych uczenia się (inni
uczniowie, otoczenie, rozwiązania metodyczne), z warunkami wewnętrznymi (możliwości,
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zdolności, motywacje, emocje). Owo harmonizowanie pracy każdego ucznia z całą klasą staje
się z pewnością trudniejsze w grupach integracyjnych, w których zgranie poszczególnych elementów sytuacji, kontekstów edukacyjnych wyznaczane jest nie podobieństwem, ale różnicami.
Wymaga to innego podejścia i zdecydowanie wzbogaconych rozwiązań metodycznych.

Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to specjalistyczna
usługa edukacyjna, oferowana uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
której jakość nie jest zależna od formy kształcenia.
W zawiązku z tym każda placówka, przyjmująca dziecko z orzeczeniem lub opinią,
powinna być przygotowana do zorganizowania kształcenia zgodnie ze wskazaniami
wynikającymi z orzeczenia/opinii.
To wymaga:
 przygotowania organizacyjnego placówki, która wymaga:
 przygotowania programowego (IPE),
 przygotowania metodyczno-terapeutycznego nauczycieli,
 podjęcia współpracy z podmiotami działającymi na rzecz uczniów, ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 przygotowania uczniów,
 przygotowania rodziców.

K a ż d e d z i e c k o m a r ó w n e p r a w o d o s t ę p u d o e d u k a c j i . W myśl tej zasady dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego winno mieć zapewnioną integrację ze środowiskiem rówieśniczym, realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, jak również stworzone odpowiednie warunki do nauki, zabezpieczony sprzęt specjalistyczny oraz
środki dydaktyczne. Dziecko winno mieć zapewnioną realizację programu wychowania
przedszkolnego, bądź programu nauczania szkolnego, dostosowanych do indywidualnych
potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form
i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej, zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb8. Aby tak mogło się stać, dziecko musi uzyskać kwalifikację do

8

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
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grupy dzieci ze specjalnymi potrzebami (z uszkodzeniem wzroku, z uszkodzeniem słuchu,
z uszkodzeniami motorycznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami komunikacji językowej, ze złożonymi niepełnosprawnościami (sprzężonymi), z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania, z autyzmem dziecięcym oraz z przewlekłymi schorzeniami somatycznymi). Otrzymują ją dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,
wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Uzyskanie takiej kwalifikacji w formie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (w tym o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim)
przygotowuje zespół orzekający przy publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, na
specjalny wniosek rodziców lub opiekunów. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecaną formę kształcenia specjalnego: w szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym albo w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole
albo na czas nieokreślony9.
Każde dziecko z niepełnosprawnością ma prawnie zagwarantowaną
p o m o c p s y c h o l o g i c z n o - p e d a g o g i c z n ą . Polega ona na stworzeniu dostępu do: zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym), lekcji
w klasach wyrównawczych (nie organizuje się ich w szkołach specjalnych, szkołach ponadpodstawowych oraz w szkołach ponadgimnazjalnych), lekcji w klasach terapeutycznych (nie
organizuje się ich w szkołach specjalnych), zajęć psychoedukacyjnych, zajęć związanych
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz porad dla uczniów.
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzone są dla uczniów, którzy mają znaczne
trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, (wynikających
z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego).
W ramach zajęć specjalistycznych organizuje się: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
logopedyczne i socjoterapeutyczne.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających
z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Prowadzone są przez nauczycieli

9

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, oraz wydawania opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a także oraz szczegółowych zasadach kierowania do kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania.
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posiadających przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Na zajęcia logopedyczne kierowani są uczniowie z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej
oraz utrudniają naukę (zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie
logopedii lub logopedii szkolnej). Dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi
funkcjonowanie społeczne organizuje się zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Prowadzone są przez nauczycieli posiadających przygotowanie
w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii.
W celu intensywnej pomocy edukacyjnej i wychowawczej w uzyskaniu osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego przez uczniów, mających rozległe trudności w opanowaniu wiadomości i umiejętności tworzone są klasy wyrównawcze.
Klasy terapeutyczne organizuje się dla uczniów wykazujących jednorodne lub sprzężone zaburzenia, wymagających dostosowania organizacji procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz długotrwałej pomocy specjalistycznej.
Oprócz wymienionych form pomocy samemu uczniowi z różnorodnymi zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi, zapewniony jest również rodzicom tych dzieci dostęp do zajęć
psychoedukacyjnych, jak również porad, konsultacji i warsztatów.
Zarówno diagnoza, jak i orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawiane
jest na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, od których również zależy zgoda
na zajęcia, jakimi zostanie objęty uczeń. Rodzice otrzymują wykaz zajęć, w których powinny
uczestniczyć ich dzieci, sporządzany według opinii specjalistów tworzących diagnozę psychologiczno-pedagogiczną dziecka. Prawem rodziców jest podjęcie decyzji czy chcą, by ich
dziecko uczestniczyło w zaproponowanych przez specjalistów zajęciach.
Decyzja o wyborze rodzaju szkoły, do której będzie uczęszczało
d z i e c k o r ó w n i e ż z a l e ż y o d r o d z i c ó w . Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego może rozpocząć naukę w szkole specjalnej. Jednakże ostateczną decyzję podejmują rodzice. Wybór jest dokonywany między szkołą ogólnodostępną, integracyjną oraz
specjalną. Decyzja rodziców powinna być decyzją samodzielną, uwzględniającą własne preferencje, osobiste przemyślenia, doświadczenia i znajomość własnego dziecka jego mocnych
i słabych stron, poziomu i jakości jego funkcjonowania w różnych środowiskach, jego samopoczucia i umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Ważna jest także wiedza o stanie funkcjonowania ich dziecka, otrzymana od grupy specjalistów z poradni psychologicznopedagogicznej.
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ZRÓŻNICOWANE POTRZEBY UCZNIÓW W BUDOWANIU ZRÓŻNICOWANEGO
SYSTEMU EDUKACJI – KSZTAŁCENIE SEGREGACYJNE, INTEGRACYJNE
I WŁĄCZAJĄCE

Koniec XX wieku i początek nowego stulecia w edukacji stanowi pewien przełom –
do głosu dochodzą idee integracji uczniów niepełnosprawnych ze sprawnymi, włączania
ucznia z niepełnosprawnością do szkoły ogólnodostępnej.
G. Szumski (2006) wymienia cztery typy idealne (nie odzwierciedlające realiów) systemów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością:
 typ segregacyjny,
 typ wspólnego nurtu,
 typ asymilacyjny,
 typ inkluzyjny.
T y p s e g r e g a c y j n y – potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych mogą
być właściwie zaspokajane jedynie w grupach homogenicznych (w szkołach specjalnych) ze
względu na charakter przejawianych przez nich uszkodzeń, zaburzeń rozwojowych.
T y p w s p ó l n e g o n u r t u – uczniowie niepełnosprawni mogą pobierać naukę
w szkole ogólnodostępnej. W modelu tym głównym sposobem radzenia sobie przez system
szkolny ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniów jest ich kształcenie specjalne. Nawet niewielkie zakłócenia traktowane są jako niepełnosprawności. W systemie tym znaczna
liczba uczniów ma status specjalny, który udokumentowany jest orzeczeniem o niepełnosprawności oraz opracowanym indywidualnym programem kształcenia, które są kombinacją
odpowiednio dobranych treści i odrębnych metod pracy.
T y p a s y m i l a c y j n y – tu nie widzi się potrzeby łączenia dróg edukacyjnych
wszystkich uczniów w jednej szkole ogólnodostępnej, choć dokłada się starań, aby jak najwięcej dzieci mogło w niej pozostać. Do szkół i/lub klas specjalnych kierowani są uczniowie,
którzy bez specjalnego kształcenia nie są w stanie uczyć się na tyle efektywnie, aby sprostać
minimalnym wymogom szkoły powszechnej. Uczniowie szkół ogólnodostępnych nie mają
orzeczeń o niepełnosprawności ani indywidualnych programów kształcenia. Szkoła ogólnodostępna stosuje dość jednolity zestaw celów i sposobów postępowania względem wszystkich
uczniów. Nie ma tu charakterystycznego dla systemów wspólnego nurtu, wewnętrznego podziału na dwa równoległe ciągi edukacyjne dla uczniów sprawnych i uczniów z niepełnosprawnością. Charakterystyczną cechą tego systemu kształcenia jest ostra granica między
specjalną a ogólnodostępną edukacją.
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T y p i n k l u z y j n y ( w ł ą c z a j ą c y ) – kieruje się zasadą maksymalnej redukcji zakresu pomocy specjalnej. Dyrektywa ta nakazuje, by wszelkie niewielki zakłócenia równowagi między wymaganiami szkoły a osiągnięciami uczniów przezwyciężać za pomocą normalnych, standardowych środków. Po kształcenie specjalne sięga się w ostateczności.
Włączające systemy edukacyjne nie tylko zapewniają najliczniejszej grupie uczniów normalną karierę edukacyjną, ale i przybliżają do kulturowej normalności drogę szkolną tych
uczniów, którzy nie są zdolni do pierwotnej integracji. Z tego powodu uczniowie niepełnosprawni pobierają naukę w szkole ogólnodostępnej, czyli są instytucjonalnie zintegrowani.
W procesie ich kształcenia stosuje się jednak rozwiązania specjalne. Z reguły korzystają oni
z pomocy specjalnych pedagogów, ale i znacząco modyfikuje się ich program nauczania.
Jak wskazują tendencje w oświacie, system kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przechodzi od modelu segregacyjnego w stronę modelu integracyjnego. D o ś w i a d c z e n i a e d u k a c j i i n t e g r a c y j n e j p r z y c z y n i ł y s i ę d o z m i a n y p o glądu, że miejscem nauczania dzieci niepełnosprawnych są tylko szkoły
specjalne.
Doświadczenia integracyjne w Polsce mają już swoją historię. Ideę społecznej integracji osób niepełnosprawnych upowszechnił już w latach 70-tych Aleksander Hulek, który na
ten problem uwrażliwił nie tylko pedagogów. Idea integracji zrodziła się jako odpowiedz na
oczekiwania i potrzeby społeczne. Już znacznie wcześniej niektórzy rodzice czynili próby
stwarzania swoim niepełnosprawnym dzieciom szans rozwoju w naturalnym środowisku społecznym i uczenia się w szkole, w miejscu zamieszkania. Pierwsza przedszkolna grupa integracyjna powstała w Warszawie w roku 1989 przy rehabilitacyjnej placówce służby zdrowia,
a pierwsza klasa integracyjna została utworzona rok później.
Z roku na rok wzrasta w Polsce liczba placówek prowadzących oddziały integracyjne. Od roku szkolnego 2000/2001 systematycznie wzrasta liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach ogólnodostępnych (Tabela 1.). Placówki integracyjne najczęściej realizują
model integracji całościowej (pełnej), co oznacza, że do jednej grupy, razem z dziećmi sprawnymi, uczęszczają dzieci o różnym stopniu i różnym rodzaju niepełnosprawności, dzieci o różnych dysfunkcjach rozwojowych, różnych możliwościach intelektualnych, sensorycznych,
emocjonalnych i ruchowych. Sytuacja ta stwarza szczególne trudności, ograniczenia, a także wymagania, jakim nauczyciel musi sprostać, podejmując pracę w systemie integracyjnym. Należy podkreślić, że od przygotowanych nauczycieli, od ich kompetencji metodycznych, diagnostycznych, terapeutycznych zależy efekt pracy w tak zróżnicowanym zespole.
Inny model to integracja częściowa, która zakłada, że do jednej klasy czy szkoły
uczęszczają uczniowie wyłącznie z jednego rodzaju dysfunkcjami (np. w jednej klasie uczą się
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Tabela 1. Uczniowie niepełnosprawni w różnych formach kształcenia w Polsce (w %)

Rok szkolny
1999/2000
Rok szkolny
2000/2001
Rok szkolny
2004/2005
Rok szkolny
2006/2007

% wszystkich uczniów
% uczniów
niepełnosprawnych
% wszystkich uczniów
% uczniów
niepełnosprawnych
% wszystkich uczniów
% uczniów
niepełnosprawnych
% wszystkich uczniów
% uczniów
niepełnosprawnych

Segregacyjne
(klasy i szkoły
specjalne)
1.7

Klasy
Klasy
integracyjne ogólnodostępne
0.12

0.31

80.0

5.5

14.5

2.0

0.18

1.2

59.0

5.4

35.6

1.3

0.5

1.2

46.2

15.8

38.0

1.3

0.6

1.1

44.6

19.5

35.9

Źródło: Firkowska-Mankiewicz, A., Szumski, G. (2008). Pedagogika specjalna i system kształcenia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. W: D.D. Smith: Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. T. 2. Redakcja
naukowa: A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN – Wydawnictwo
APS.

dzieci sprawne i niedosłyszące oraz niesłyszące, lub niedowidzące i niewidome, lub rówieśnicy
z niepełnosprawnością ruchową, lub z niepełnosprawnością intelektualną). Sądzi się, że częściowy model integracji daje bardziej realne możliwości profesjonalnej, bardziej skutecznej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Daje także możliwość zatrudnienia nauczycieli z kwalifikacjami odpowiednimi faktycznie do danego typu niepełnosprawności:
surdopedagogów, tyflopedagogów, specjalistów z zakresu pedagogiki terapeutycznej, pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie. Można także sądzić, że w sytuacji integracji częściowej
istnieje większa możliwość zapewnienia pełniejszego zabezpieczenia specjalistycznych pomocy
dydaktycznych czy likwidowania barier architektonicznych.
W złożonym procesie łączenia różnych zbiorowości ważna jest częstotliwość kontaktów, ich intensywność oraz wspólnota wartości, wzorców, działań i interesów (E. Górniewicz,
2002). Stąd też można mówić o trzech poziomach integracji: „integracja stycznościowa”
(przejawem jest częstość kontaktów), „integracja interakcyjna” (wzajemne oddziaływanie na
siebie osób za pośrednictwem komunikacji), „integracja normatywna” (przyjęcie i respektowanie zasad, reguł, wzorów postępowania oraz tolerowanie odmienności, różnic). W tych
trzech rodzajach relacji społecznych można odnaleźć dwa bieguny. Jeden to integracja/ włączanie, czyli pełne przyjęcie osoby niepełnosprawnej. Biegun przeciwny to pełna izolacja
związana z odrzuceniem, dyskryminacją czy wykluczeniem.
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W sytuacjach szkolnych, w klasach (oddziałach) integracyjnych, potrzeby uczniów
i zadania edukacyjne wymagają prowadzenia wskazanych wyżej trzech rodzajów integracji.
Pierwsza dotyczy zapewnienia kontaktów między uczniami sprawnymi i niepełnosprawnymi
(integracja stycznościowa) za pomocą odpowiednich rozwiązań metodycznych, także z zastosowaniem różnych form organizacyjnych. C e n n a j e s t t u u m i e j ę t n o ś ć n a u c z y c i e l a
„harmonizowania” aktywności każdego ucznia z osobna i całej klasy.
Drugi poziom integracji to wzajemne oddziaływanie i podejmowanie współpracy przy wykonywaniu zadań (integracja interakcyjna). Tu obserwowana jest integracja, podczas której
uczniowie niepełnosprawni podejmują wspólne działania ze sprawnymi rówieśnikami,
realizują taką samą aktywność szkolną i ten sam program nauczania. Niższy stopień integracji interakcyjnej dotyczy sytuacji, w których uczniowie z niepełnosprawnością podejmują
wspólne działania, ale na innym materiale i według innego programu, dostosowanego do ich
specjalnych potrzeb. W sytuacjach edukacyjnych ważne jest również zapewnienie trzeciego poziomu integracji- integracji normatywnej. Sytuacja zróżnicowanych możliwości nakłada na nauczyciela szczególny obowiązek dbania o respektowanie zasad, norm „wspólnego bytowania
edukacyjnego” wszystkich uczniów. W tym względzie aspekt wychowawczy procesu dydaktycznego staje się szczególnie istotny.
Polityka państwa dotycząca edukacji wytyczyła także reguły i przepisy prawne, które
mają wdrażać idee integracji w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Mimo formalnego obowiązku, jaki ustawa nakłada na lokalne władze oświatowe, nie
zawsze jednak idee integracji/włączania są wdrażane w rzeczywistości. W takich sytuacjach
argumenty najczęściej wskazują na ograniczone środki finansowe, ale także na ograniczone
efekty edukacji integracyjnej w stosunku do włożonego wysiłku.
Stwierdza się, że n a j t r u d n i e j s z a w i n t e g r a c j i j e s t s y t u a c j a u c z n i ó w
z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą i n t e l e k t u a l n ą . Ich niepowodzenia edukacyjne nasilają się
szczególnie w klasach wyższych ze względu na trudności spowodowane dużymi różnicami
programowymi i ograniczonymi możliwościami intelektualnymi. Im wyższy stopień trudności zadań szkolnych, tym większe ma nauczyciel problemy z takim dostosowaniem treści
i metod nauczania, aby uwzględniając indywidualne potrzeby uczniów niepełnosprawnych,
skutecznie ukształtować w nich wiedzę i umiejętności przewidziane programem. Należy zauważyć, że treści z niektórych przedmiotów są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną całkowicie niedostępne. W tym przypadku pojawia się jeszcze ostrzej problem niekorzystnego dopasowywania tego, czego dziecko jest nauczane do jego możliwości. W sytuacji
możliwości ograniczonych niepełnosprawnością przed nauczycielem staje szczególnie ważne
zadanie. Ma zadbać o możliwie pełne, ale i racjonalne wykorzystanie sił rozwojowych dziec67

ka. Musi wnikliwie dobierać ważne treści, których opanowanie da szansę rozwojową i umożliwi przyszłe, w miarę samodzielne życie. Nie można marnować wysiłku dziecka o ograniczonych możliwościach na uczenie go treści, których aktualnie nie jest w stanie opanować,
ale także treści zbędnych. W takiej sytuacji wysiłek dziecka i praca nauczyciela nie zapewnia
spodziewanych rezultatów. Nie można zmuszać do wysiłku dziecka niepełnosprawnego, gdy
zadania przed nim stawiane przerastają jego możliwości, gdy nie jest jeszcze gotowe sprostać
danym poleceniom edukacyjnym. T o n a u c z y c i e l m u s i z n a l e ź ć r a c j o n a l n e p r z e słanki pozwalające na „dopasowanie” tego, czego dziecko się uczy do
j e g o m o ż l i w o ś c i i c h ę c i s p r o s t a n i a t y m z a d a n i o m (J. Głodkowska, 1999). Jest
to wyzwanie dla każdego nauczyciela dziecka z niepełnosprawnością. Zadanie to staje się
jeszcze trudniejsze w sytuacji edukacyjnej wspólnego nauczania dzieci sprawnych i dzieci
o zróżnicowanym stopniu i rodzaju niepełnosprawności.
Sadzę, że zróżnicowanie potrzeb i indywidualne różnice między uczniami z niepełnosprawnością powinny wyznaczać alternatywne możliwości spełniania ich specjalnych potrzeb
w dostosowanych warunkach środowiska edukacyjnego. D o s t o s o w a n i e p o w i n n o
opierać się na podstawach rzetelnej, kompleksowej diagnostyki oraz
możliwie szerokim, kompetentnym poradnictwie i wyborze odpowiedniej formy kształcenia.
Należy uznać, że integracja edukacyjna i włączanie edukacyjne to nie niezmienny
stan, ale złożony, wielowymiarowy proces społeczny i pedagogiczny, który obejmuje zarówno ucznia z niepełnosprawnością, jego sprawnych rówieśników, szkołę jako placówkę edukacyjną, a także dom rodzinny i środowisko lokalne. Skuteczność wprowadzenia idei integracji/
włączenia edukacyjnego w życie społeczne musi rozpoczynać się od możliwie najwcześniejszego okresu rozwojowego człowieka – co najmniej wieku przedszkolnego.
Integrację, podobnie jak wszystkie zjawiska społeczne, można rozpatrywać na poziomie
dwóch struktur: formalnych (np. uczęszczanie do wspólnej szkoły, wykonywanie wspólnych
zadań) i nieformalnych (np. relacje i kontakty towarzyszenie). Integracja formalna stwarza
szanse, przez dążenia do bycia razem i wspólne wykonywanie zadań, by pojawiły się między
sprawnymi i niepełnosprawnymi relacje nieformalne – koleżeństwa, przyjaźni, kontaktów towarzyskich. Można być zintegrowanym tylko formalnie, a to znaczy osoba niepełnosprawna uczy
się, pracuje wśród ludzi pełnosprawnych, a mimo to pozostaje na uboczu, nie uczestniczy
w życiu rówieśników – jest w izolacji nieformalnej. Tak też przykładowo badania wykazują, iż
uczniowie intelektualnie niepełnosprawni w klasach integracyjnych są odrzucani i izolowani
przez sprawnych rówieśników. Chociaż fizycznie wszyscy są razem, biorą udział w zajęciach
szkolnych, niekiedy podejmują wspólne zadania i nie dochodzi między nimi do zauważanych
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konfliktów, są dla siebie życzliwi, jednak wnikliwe obserwacje wskazują na sytuacje nie zawsze korzystne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – pojawiają się negatywne relacje, kontakty koleżeńskie są ubogie, brak jest spontaniczności i zaangażowania w budowanie bliższych
więzi (A. Maciarz, 1992, 1996 1999, R. Kościelak, 1995). Coraz częściej w literaturze podejmowane są problemy pozornej integracji. Okazuje się, że najtrudniejsza jest sytuacja dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną oraz z cięższymi stopniami niepełnosprawności. W oddziałach integracyjnych mogą się pojawiać się problemy z zaspokajaniem istotnych potrzeb psychicznych dziecka niepełnosprawnego, jak: poczucie bezpieczeństwa, akceptacji czy też potrzeba doznawania sukcesu. Ciągłe porównywanie siebie do sprawnych rówieśników sprzyja
tworzeniu negatywnego, gorszego obrazu własnej osoby. Stan ten nasila przykre doznania poczucia wstydu, niższej własnej wartości i może wywoływać zachowania, w których ujawnia się
agresja, wycofanie czy bunt ucznia z niepełnosprawnością.

EDUKACJA INTEGRACYJNA/WŁĄCZAJĄCA

– PROCES UCZENIA SIĘ W UKŁADZIE RYZYKA
Podstawą cechą edukacji integracyjnej/włączającej jest to, że proces nauczania i uczenia się odbywa się we wspólnych warunkach zarówno dla dzieci niepełnosprawnych, jak
sprawnych. Pojawia się pytanie: Czy proces uczenia się może zachodzić w tych samych warunkach efektywnie dla wszystkich niezależnie od ich możliwości uczenia się?
Nauczanie integracyjne/włączające zdaje się być pewną pośrednią formą kształcenia –
między nauczaniem indywidualnym (opartym na indywidualnym planie i programie kształcenia), dostosowanym do możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a nauczaniem frontalnym, zespołowym ze wspólnymi sytuacjami dydaktycznymi. W n a u c z a niu uczniów z niepełnosprawnością ważne staje się organizowanie
sytuacji dydaktycznych tak, aby zapewnić rozwój edukacyjny wszystkim
u c z n i o m . Proste wydaje się być to założenie, ale edukacyjna codzienność jest bardziej skomplikowana. Realne sytuacje szkolne pokazują, jak dużych trudności doświadczają nauczyciele
pracujący w szkołach integracyjnych. Okazuje się, że szczególna trudność dotyczy konstruowania indywidualnych programów nauczania dla uczniów z niepełnosprawnością i dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości każdego z nich.
A. Brzezińska (2000) zauważa, że dziecko niepełnosprawne jest z co najmniej kilku
względów dzieckiem z układu ryzyka. Autorka dopatruje się czynników ryzyka na trzech
płaszczyznach: środowisko, osoba i jakość dopasowania „osoba–środowisko”. Dlatego też,
aby zrozumieć proces wspólnego uczenia się dzieci sprawnych i dzieci z niepełnosprawnością, należy uświadomić sobie znaczenie tych płaszczyzn i ich właściwości w przypadku każ69

dego dziecka z niepełnosprawnością. Ryzyko można rozumieć jako istniejący lub pojawiający
się problem w rozwoju i problem w spełnianiu zadań rozwojowych. Powszechne jest rozumienie edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami z punktu widzenia problemów tkwiących
w osobie – uczniu z niepełnosprawnością. Dostrzega się tu zaburzenia percepcyjne, poznawcze, intelektualne, diagnozuje zaburzenia rozwoju emocjonalnego, społecznego. W ten sposób
skupia się na problemach jednego z elementów układu ryzyka – na osobie.
W takim ujęciu można stwierdzić: to dziecko ma specjalne potrzeby, to dziecko ma problem,
to właśnie uczeń niepełnosprawny jest centrum ryzyka istniejących i często nasilających się
trudności. bo jest to dziecko z ryzyka. I jest to obiektywna prawda, ale prawda niepełna.
Układ ryzyka występuje w kontekście uwarunkowań środowiskowych (szkoła, rodzina, środowisko lokalne) i wyznaczany jest również przez wzajemne relacje tych elementów. To ryzyko rozwojowe dziecka z niepełnosprawnością wzmacniane jest przez wszystko to, co
dziecko spotyka, czego doświadcza, co przeżywa i doznaje w swoim otoczeniu i co pozwala
mu wykorzystać swoje możliwości lub też co osłabia potrzebę uczestniczenia i może hamować rozwój.
Najczęściej trudności edukacyjne ucznia z niepełnosprawnością związane są z sytuacjami niedopasowania wymagań szkolnych
d o j e g o m o ż l i w o ś c i i j e g o p o t r z e b e d u k a c y j n y c h . To niedopasowanie wynika bardzo często z niedostatecznego uświadomienia sobie przez otoczenie dziecka istnienia
uwikłań sytuacji trudnych, jakich doświadcza uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. To może być interpretowane w kategoriach niedopasowania wymagań do możliwości. Tak też mogą pojawiać się sytuacje wręcz biegunowych wymagań stawianych uczniom.
Z jednej strony przeciążenie zadaniami, oczekiwaniami, a z drugiej strony skupienie się tylko
na dzieciach sprawnych, a wobec dzieci niepełnosprawnych nie stawia się praktycznie żadnych wymagań. Obserwacja i badania wskazują, że dla wielu uczniów z niepełnosprawnością
zadania stawiane w szkole są zbyt trudne, ponieważ znajdują się poza strefą najbliższego jak
i aktualnego rozwoju dziecka. Często oferowane są dzieciom niepełnosprawnym zadania mało atrakcyjne. Stwierdza się, że integracja tych dzieci mogłaby się zakończyć sukcesem, gdyby otrzymały odpowiednią do ich indywidualnych możliwości pomoc i wsparcie (P. Mittler,
2000). Bardzo często zdarza się także, że dzieci niepełnosprawne w szkołach ogólnodostępnych pozostawione są same sobie, ponieważ nauczyciel jest bezradny w poradzeniu sobie
z tym trudnym zadaniem dopasowania procesu nauczania zarówno do uczniów sprawnych,
jak i niepełnosprawnych. Nauczyciel, który podejmuje trud poradzenia sobie z tą sytuacją,
powinien być wyposażony w bogaty warsztat metodyczny, który dałby mu możliwość wypełniania ważnej zasady kształcenia. Jest to zasada indywidualizacji, wzmacniana przekonaniem,
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że osiągnięcia ucznia zależą od stosowania różnych dróg, różnych metod osiągania założonych celów.
Wyniki badań nad edukacją integracyjną nie zawsze napawają optymizmem. Z badań
dzieci w przedszkolach integracyjnych wynika, że pozycja socjometryczna dzieci niepełnosprawnych jest istotnie niższa niż pozycja dzieci sprawnych (M. Apolinarska, G. Dryżałowska (red.), 1994). Relacje te nie zmieniły się wraz z latami wspólnego przebywania w przedszkolu, a nawet stwierdzono pogorszenie w grupach starszych przedszkolaków. Badania
wskazały także, iż obecność dziecka z niepełnosprawnością w grupie przedszkolnej ma również działanie dezintegracyjne i jeśli stopień zaburzenia dzieci niepełnosprawnych jest duży,
przebywanie ich z dziećmi sprawnymi daje efekty przeciwne do zamierzonych celów przedszkoli integracyjnych. Interesujące wyniki badań uzyskała A. Brzezińska (2000) nad stylem
pracy nauczyciela. Autorka stwierdziła, że w pracy nauczyciela z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną można zauważyć tendencję do silniejszego strukturowania doświadczenia
tegoż dziecka niż w stylu pracy z dzieckiem w normie intelektualnej. Dużo rzadziej w pracy
z dzieckiem niepełnosprawnym występują elementy poszukiwania i wspólnego budowania
sensu interakcji podejmowania działań. Można przewidywać, że nauczyciel unika takich sytuacji, bo sądzi, że dziecko nie jest w stanie jego zrozumieć. Tym samym jednak takie organizowanie doświadczeń dziecka pozwala rozpoznawać jego kompetencje tylko do granic aktualnych
możliwości – nie stwarza się sytuacji psychicznego „wyjścia” dziecka niepełnosprawnego
poza to, co jest w stanie już wykonać. W sytuacji wspólnego kształcenia uczniów sprawnych
i niepełnosprawnych intelektualnie w formach integracyjnych taki styl pracy nauczyciela
(często obserwowany) nie zapewnia stymulacyjnej funkcji edukacji.
Pomyślność edukacji ucznia niepełnosprawnego wyznaczana jest również ważnym
elementem układu ryzyka, który związany jest z jakością dopasowania osoba–środowisko,
uczeń–szkoła. Tu można dopatrywać się także źródeł ryzyka dla przebiegu i efektów edukacji
dziecka niepełnosprawnego, które wynikają z miejsca jego kształcenia – szkoła ogólnodostępna czy szkoła specjalna.

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
W SYSTEMIE OŚWIATY – DOŚWIADCZANIE SYTUACJI TRUDNEJ
Jeśli człowiek znajduje się w sytuacji, która mobilizuje go do realizacji możliwych
i osiągalnych do wykonania zadań, to sytuację tę określa się jako korzystną. Jeśli natomiast
sytuacja przekracza możliwości człowieka, z reguły traktuje się ją jako niekorzystną, a nawet
destrukcyjną. Wśród wielu sytuacji, w których dziecko uczestniczy, są też i takie, które psy71

chologia nazywa sytuacjami trudnymi. S p e ł n i a n i e z a d a ń e d u k a c y j n y c h , s z c z e g ó l nie w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, może stać się obciążen i e m , k t ó r e m o ż n a a n a l i z o w a ć j a k o s y t u a c j ę t r u d n ą , czyli taką, w której naruszona została równowaga między potrzebami, możliwościami i zadaniami (celami) ucznia
a zewnętrznymi warunkami działania (T. Tomaszewski, 1982). Wskutek zakłócenia równowagi zostaje zaburzony normalny przebieg aktywności i zmniejsza się prawdopodobieństwo
realizacji zadania. W sytuacji trudnej zwiększa się przewidywanie niepowodzenia. Trudności
w poradzeniu sobie z taką sytuacją wymagają dodatkowej mobilizacji, która pozwoliłaby doprowadzić do stanu równowagi – spełnienie potrzeb, osiąganie celów. W zależności od rodzaju i przyczyny zakłóceń, rozróżnia się kilka sytuacji trudnych: deprywacje, przeciążenie,
utrudnienie, konflikt i zagrożenie. Sytuacje deprywacji związane są z brakiem podstawowych
warunków do wypełniania zadania, zaspokojenia określonej potrzeby czy też z odczuwanym
brakiem dobrego samopoczucia. Sytuacji przeciążenia odpowiadają zadania, które są na granicy sił fizycznych czy umysłowych człowieka i z tym związany jest dotkliwy brak wypoczynku, nadmiar obowiązków, wyczerpanie organizmu. Sytuacja utrudnienia pojawia się, gdy
zmniejsza się możliwość wykonania zadania ponieważ w zasięgu pojawiły się elementy dodatkowe (zbędne) lub nie pojawiły się elementy konieczne do wykonania tego zadania. Sytuacja konfliktowa wymaga konieczności dokonywania wyborów wobec sprzecznych wartości
czy niespójnych informacji. Sytuacja zagrożenia pojawia się, gdy istnieje prawdopodobieństwo naruszenia cenionych wartości. Poczucie zagrożenia wiąże się także z oceną własnych
możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją. W sytuacji trudnej edukacyjnie pojawiają się zauważane zmiany w uczniu, w jego zachowaniu, reakcjach, poziomie wykonywania zadań.
Sytuacja trudna wytrąca dziecko ze stanu równowagi i zakłóca jego spokój.
Analizując sytuację ucznia z niepełnosprawnością w edukacji integracyjnej/włączającej, można wskazać na liczne konteksty, które nabierają znaczenia sytuacji trudnych w procesie wspólnego nauczania–uczenia się. Badania dowodzą, że dzieci w wieku szkolnym są
szczególnie podatne na niekorzystny wpływ zagrożeń o charakterze społecznym. Z a k ł ó c o nego funkcjonowania w sytuacjach trudnych, szczególnie doświadczają uczniowie o niższym poziomie inteligencji, uczniowie z niea d e k w a t n ą s a m o o c e n ą i o w y s o k i m p o z i o m i e l ę k l i w o ś c i . Okazało się
również, że radzenie sobie uczniów z sytuacjami trudnymi wyznaczane jest także przez środowisko rodzinne oraz szkolne, w grupie rówieśniczej (M. Tyszkowa, 1977). Sądzę, że sytuację ucznia z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej można rozpatrywać jako szczególną sytuację trudną – niezaspokajanie potrzeb dziecka, deprywacje, przeciążenia zadaniami,
zdarzenia utrudniające aktywność, wywołujące poczucie zagrożenia.
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Uświadomienie sobie przez nauczycieli trudnych sytuacji w procesie wspólnego nauczania–uczenia się dziecka z niepełnosprawnością wśród sprawnych rówieśników jest niezbędnym warunkiem skuteczności podejmowanych działań pedagogicznych. Celem ich jest
wyeliminowanie, czy choć ograniczenie takich sytuacji i ich subiektywnego doświadczania
przez ucznia z niepełnosprawnością. Wsparcie korekcyjne, kompensacyjne i usprawnianie
dziecka niepełnosprawnego stwarza szansę na wzmacnianie możliwości jego rozwoju, wyrównywanie braków spowodowanych zaburzeniami somatycznymi, intelektualnymi, emocjonalnymi czy społecznymi. D l a k a ż d e g o d z i e c k a z n i e p e ł n o s p r a w n o ś c i ą n a uczyciel opracowuje indywidualny program, który z założenia powinien
spełniać co najmniej dwie podstawowe funkcje: edukacyjną i terapeut y c z n ą . W zakresie funkcji edukacyjnej indywidualny program jest adaptacją podstawy programowej do możliwości uczniów niepełnosprawnych i zapewnia opanowanie podstawowych
wiadomości i umiejętności szkolnych, przewidzianych dla danego etapu edukacyjnego.
W zakresie funkcji terapeutycznej indywidualny program edukacji powinien zawierać zestaw
działań wzmacniających rozwój ucznia, tak w zakresie usprawniania zaburzonych funkcji,
kompensowania braków, wspierania ogólnego rozwoju psychofizycznego, społecznego. Oddziaływanie terapeutyczne powinno również zmierzać do eliminowania lub choć łagodzenia
zaburzeń emocjonalnych u niepełnosprawnego dziecka i do rozwijania jego kontaktów z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Terapia powinna także zapewniać, że sytuacja wspólnego
nauczania i uczenia się nie będzie sytuacją trudną dla dziecka z niepełnosprawnością – nie
będzie zagrożeniem, utrudnieniem, przeciążeniem, konfliktem.
Budowanie edukacji integracyjnej/włączającej uświadamia trudności, złożoność tego
zadania oraz konieczność zrozumienia jego wielorakich uwarunkowań, konieczność przewidywania oczekiwanych i przypadkowych skutków. Należy przyjąć jako aksjomat, że
w edukacji integracyjnej/włączającej musimy zapewnić możliwie optymalne miejsce dla
wszystkich: uczniów sprawnych i niepełnosprawnych, nauczycieli wspólnie tworzących
warunki kształcenia, a także rodzin/opiekunów jako pełnoprawnych podmiotów uczestniczących w kształceniu, wychowaniu, rehabilitacji i terapii.

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA W AKTUALNYM SYSTEMIE
OŚWIATY – ZAŁOŻENIA, NADZIEJE I PROBLEMY
Włączanie można rozumieć jako celowy, systematyczny, zorganizowany proces społeczny, który wprowadza osoby z niepełnosprawnością w najmniej ograniczające (najmniej
restrykcyjne) środowisko. Środowisko to ma sprzyjać rozwojowi osoby, przez:
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 stosowanie wymagań dopasowanych do możliwości;
 umożliwianie spełniania zadań rozwojowych;
 zapewnianie doświadczania poczucia rozwoju, akceptacji i pozytywnych postawy społecznych;
 wzbudzanie poczucia zadowolenia, pomyślności życiowej na miarę potrzeb i możliwości.
Włączanie dotyczy także szczegółowych aspektów życia społecznego, między innymi
edukacji. W tym przypadku o włączaniu można mówić jako o szczególnym systemie pedagogicznym, który wnika w system edukacji, jej organizację i określa miejsce i rolę poszczególnych uczestników tego procesu.
Edukację w perspektywie idei włączającej można postrzegać na co najmniej trzech
poziomach: środowiska lokalnego, placówki edukacyjnej, ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Wyodrębnione poziomy procesu opieki, nauczania i wychowania ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwalają podjąć próbę zdefiniowania istotnych pojęć:
włączanie, włączanie edukacyjne, edukacja włączająca.
Na poziomie otwartego środowiska społecznego:
Włączanie to złożony proces zapewnienia uczniowi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi możliwości spełniania zadań rozwojowych, funkcjonowania w większej społeczności i poczucia przynależności do niej.
Na poziomie strategii systemu edukacyjnego:
Włączanie edukacyjne to strategia zapewnienia dostępu uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do szkół ogólnodostępnych lokalnych placówek oświatowych, z
uwzględnieniem środowiska indywidualnie dopasowanego i jak najmniej ograniczającego rozwój ucznia.

Na poziomie konkretnych działań edukacyjnych:
Edukacja włączająca to proces wspólnego kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z ich sprawnymi rówieśnikami, przy jednoczesnym zapewnieniu
poczucia przynależności do społeczności szkolnej i zabezpieczeniu koniecznego dla
nich wsparcia (technicznego, metodycznego, psychospołecznego, organizacyjnego)
wynikającego z niepełnosprawności.
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Te trzy poziomy (z próbą wstępnych definicji) można analizować operacyjnie, bardziej konkretnie. Tak też na poziomie pierwszym konieczna jest koordynacja działań bezpośrednio realizowana przez odpowiednie organa władz lokalnych. Na tym poziomie podstawą
jest rzetelna diagnostyka, rozpoznanie problemu niepełnosprawności w środowisku lokalnym,
do której dostosowuje się odpowiednie działania włączające, a w następstwie podejmuje się
ewaluację skuteczności budowania systemu edukacyjnego dla wszystkich.
Nas poziomie rozważań systemowych można sformułować kilka założeń do konstruowania procesu włączania edukacyjnego:
 Proces włączania wymaga odpowiedniej, uzasadnionej merytorycznie i organizacyjnie, koncepcji oferty kształcenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Istnieje konieczność aktywnego kreowania polityki edukacyjnej przez władze lokalne,
w tym opracowanie pełnej całościowej procedury strategicznej wprowadzania edukacji włączającej.
 Należy dążyć do budowania systemu edukacji zróżnicowanej, w której formy segregacyjne (szkoły specjalne) i niesegregacyjne (szkoły integracyjne i ogólnodostępne–
włączające) należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.
 Edukacja zróżnicowana dla wszystkich „może mieć wiele imion” i w tej różnorodności dopiero umożliwiać spełnianie specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.

Poziom drugi to realizacja edukacji włączającej w każdej w proces placówce ogólnodostępnej, co wymaga odpowiedniego przygotowania organizacyjnego, merytorycznego, metodycznego – zapewnienia kadry przygotowanej na przyjęcie uczniów z niepełnosprawnością,
likwidacji barier fizycznych, społecznych w środowisku szkolnym.
Na poziomie trzecim powinna być szczegółowo, rzetelnie i wnikliwie rozważana sytuacja każdego ucznia z niepełnosprawnością i jego środowiska rodzinnego, a także środowiska
rówieśniczego, w którym realizowany jest proces wspólnego kształcenia. Tu, zgodnie z rozporządzeniem, dla każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opracowywany
jest indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, który jest realizowany i systematycznie oceniana jest jego skuteczność.
W systemie oświatowym ważne jest wyraźne i uzasadnione dostrzeganie miejsca każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W t e j d b a ł o ś c i o d o b r e w a runki kształcenia dla każdego ucznia spełniane są podmiotowe założen i a e d u k a c j i . Niektóre z nich można sformułować następująco:
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 Edukacja dzieci niepełnosprawnych powinna być przygotowaniem do takiego życia,
jakie będą w stanie podjąć.
 Ważna jest zmiana zasady edukacyjnej „każdemu to samo” na zasadę „każdemu to, co
dla niego właściwe”.
 Włączanie nie może prowadzić do skazania na samotność, ale ma umożliwiać poczucie przynależności do środowiska społecznego.
 Włączanie nie może ujednolicać i oferować każdemu tego samego (także w rozumieniu zasady, że wszyscy uczniowie niepełnosprawni mogą uczyć się w szkolnictwie
ogólnodostępnym).

Podmiotowymi uczestnikami procesu włączania, włączania edukacyjnego oraz edukacji włączającej jest nie tylko uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ale także rodzice/opiekunowie, nauczyciele, inni specjaliści oraz środowisko rówieśnicze i społeczne środowisko lokalne.
Realizacja edukacji włączającej powinna zapewnić każdemu pom i o t o w i t e g o p r o c e s u k o r z y s t n e w a r u n k i f u n k c j o n o w a n i a . Uczeń z niepełnosprawnością powinien w tym układzie edukacyjnym spełniać swoje specjalne potrzeby rozwojowe. Uczeń sprawny powinien mieć zagwarantowane warunki rozwoju we wszystkich
sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej. Rodzice w tym systemie powinni znaleźć
kompetentne wsparcie w decydowaniu o losach swojego dziecka niepełnosprawnego. Rodzice
dzieci sprawnych powinni mieć pewność, że w tym systemie edukacyjnym dziecko nie traci,
ale może również rozwojowo zyskać. Nauczyciele powinni doświadczać rozwoju swoich
kompetencji pedagogicznych, terapeutycznych w stosowaniu zasad pracy nakierowanych na
każdego ucznia. Inni specjaliści powinni mieć poczucie skutecznego zaangażowania w diagnostykę, poradnictwo, rehabilitację społeczną, która spełnia zamierzony cel – zapewnia korzystne rozwojowo doświadczenia edukacyjne każdemu uczniowi.
Budując koncepcję systemu edukacji włączającej należy rzetelnie zadbać o to, aby
humanistyczna idea włączania zrealizowała się w zapewnieniu „każdemu tego, co dla niego
właściwe”, a także w uznaniu, że indywidualne zróżnicowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga kształcenia w formach zróżnicowanych – „szkoła dla
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinna mieć wiele imion”. Sądzę, że są to
podstawowe założenia zróżnicowanej edukacji dla wszystkich i dla każdego.
Liczni autorzy wskazują na niepokojące sygnały przebiegu procesu włączania edukacyjnego uczniów z niepełnosprawnością do szkół ogólnodostępnych (K. Parys, 2007, s. 245,
Z. Gajdzica, 2003). Klasy są liczne, uczniowie rzadko biorą udział w zajęciach pozalekcyj76

nych sprzyjających socjalizacji i edukacji. Nauczyciele nie podejmują indywidualizacji nauczania, postrzegają ucznia przez pryzmat jego niepełnosprawności, często wyłączając go
z form aktywności lekcyjnej i pozalekcyjnej. Nauczyciele nie są przygotowani do pracy
z dzieckiem niepełnosprawnym. Badania wskazują na niski stan wiedzy nauczycieli szkół
ogólnodostępnych na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i co więcej na
brak odczuwania konieczności poszerzenia wiedzy dotyczącej problematyki ucznia niepełnosprawnego. Nauczyciele nie są przygotowani do pracy z uczniem niepełnosprawnym, nie indywidualizują pracy. Niezbyt efektywna jest współpraca nauczycieli szkół ogólnodostępnych
z nauczycielami szkół specjalnych lub specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Nauczycielom sprawia trudność dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzebi możliwości ucznia z niepełnosprawnością. Nie jest wystarczające wyposażenie
szkół ogólnodostępnych w środki, pomoce, urządzenia ułatwiające uczniom z niepełnosprawnością efektywne uczenie się. Brakuje często podręczników, materiałów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością (E. Wapiennik, 2005).
Można w tym miejscu przytoczyć końcowy wniosek analiz przeprowadzonych przez
Ainscow’a (2000), w którym autor opisuje nauczycieli, osiągających sukcesy w nauczaniu
dzieci ze specjalnymi potrzebami w szkołach ogólnodostępnych. S t w i e r d z a j e d n o znacznie, że nauczyciele odnoszący sukces są po prostu dobrymi nau c z y c i e l a m i , którzy:
 dbają by to, czego się dziecko uczy, miało dla niego sens;
 wyznaczają ambitne, ale realne zadania;
 upewniają się, czy uczniowie robią postępy w nauce;
 dostarczają różnorodnych doświadczeń w trakcie uczenia się;
 dają uczniom możliwość wyboru;
 mają wobec uczniów wysokie oczekiwania;
 tworzą pozytywną atmosferę i są konsekwentni;
 uznają wysiłki i osiągnięcia uczniów;
 zapewniają pomoce i materiały ułatwiające uczenie się;
 zachęcają uczniów do współpracy;
 monitorują postępy i regularnie dostarczają informacji zwrotnych (s. 190).
Powodzenia procesu integracji/włączania edukacyjnego można upatrywać w wielu czynnikach. Z pewnością należy uznać rolę środków kadrowych oraz materialnych, jak i uwzględnić
odpowiednie podstawy prawne, programy szkolne, a także organizację szkoły i klasy, aktyw77

ność nauczycieli w doskonaleniu zawodowym. Nie można także zapomnieć o akceptacji tej
formy kształcenia przez społeczność lokalną i zaangażowaniu środowiska w urzeczywistnianiu tej idei.
Cel edukacji włączającej jest jasny, jednak w jego świetle jaskrawiej widoczne są
trudności w zapewnianiu pełnego dostępu dzieciom z niepełnosprawnościami do szkół
w miejscu ich zamieszkania. Proces włączania dziecka niepełnosprawnego do szkoły ogólnodostępnej nie odbywa się automatycznie poprzez sam fakt wejścia takiego dziecka do szkoły
i przebywania w niej. Wymaga to zapewnienia określonych warunków uzależnionych od indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka z niepełnosprawnością.
Należy sądzić, że s y s t e m k s z t a ł c e n i a u c z n i ó w z e s p e c j a l n y m i p o trzebami edukacyjnymi będzie w coraz szerszym zakresie przechod z i ć o d m o d e l u s e g r e g a c y j n e g o w s t r o n ę m o d e l u w ł ą c z a j ą c e g o 10.
W takiej sytuacji należy uznać, że pomoc udzielana uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest problemem o szerokim obszarze i doniosłym znaczeniu. W jego rozwiązanie
włączone są wszystkie szkoły, nie tylko szkoły specjalne. Stąd można mówić, że kwestia ta
dotyczy całego systemu oświatowego. W obliczu tak ujętego problemy należy przyjąć, że
każda szkoła ogólnodostępna musi mieć specjalne środki wsparcia edukacyjnego, a każdy
nauczyciel choć podstawową wiedzę i umiejętności pracy z z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Włączenie dziecka z niepełnosprawnością do szkoły ogólnodostępnej, jak wskazuje
praktyka krajów wysoko rozwiniętych, wymaga przede wszystkim:
 odpowiedniego przygotowania kadry nauczycielskiej;
 zapewnienia środków, pomocy dydaktycznych i metodycznych;

10

Tendencje tę ujawniają dane GUS (2003, 2004, 2005), które wskazują spadek: liczby podstawowych
szkół specjalnych (z 783 do 770) oraz spadek liczby uczniów w tych szkołach (z 39.873 do 35.052). Jednocześnie zaobserwować można znaczącą tendencję wzrostową liczby oddziałów integracyjnych (z 2326 do 3004).
Analiza danych wskazuje również, że we wskazanym wyżej okresie trzech lat wzrosła liczba oddziałów ogólnodostępnych (z 10.814 do 11.906), w których kształci się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Analizując proporcje liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i szkołach specjalnych można dostrzec wyraźne tendencje, co zobrazowane jest w spadku współczynnika liczby uczniów w obu typach placówek. Tak też ogółem w szkołach podstawowych współczynnik ten
w roku 2003 wynosił 0,84; w roku 2004 wynosił 0,83; a w roku 2005 wynosił 0,75. Szczegółowa analiza współczynników proporcji wskazuje na pewne zróżnicowanie: w grupie uczniów niewidomych i słabo widzących
obserwuje się tendencję wzrostową (stosunkowo więcej uczniów kształci się w szkole specjalnej niż ogólnodostępnej – na co wskazują współczynniki 0,10 w roku 2003, 0,16 w roku 2004 i 0,21 w roku 2005), podobnie
w grupie uczniów a niepełnosprawnością złożoną (odpowiednio współczynniki: 0,41; 0,43; 0,52) oraz z głębszą
niepełnosprawnością intelektualną (odpowiednio współczynniki: 1,93; 2,31; 2,47). Natomiast stosunkowy spadek współczynników obserwuje się w przypadku: niepełnosprawności ruchowej (odpowiednio współczynniki:
0,13; 0,07; 0,03), niesłyszących i słabo słyszących (0,52; 0,50; 0,49) uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (odpowiednio współczynniki: 1,23; 1,09; 1,02).
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 stworzenia sprzyjających warunków w konkretnej placówce szkolnej (w tym likwidacja barier);
 zmiany w systemie zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku niepełnosprawnemu
i jego rodzinie.
Skuteczność procesu włączania w placówkach oświatowych musi opierać się na dążeniu do
podwyższania jakości kształcenia, zapewnieniu odpowiedniego profesjonalnego systemu
wsparcia edukacyjnego i terapeutycznego. Nauczyciel musi opanować umiejętności harmonizowania uczenia się każdego ucznia z osobna z uczeniem się całej klasy, uczenia się dziecka
sprawnego z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ten sposób będzie mógł
odpowiedzieć na potrzeby wszystkich uczniów.
Włączanie edukacyjne nie jest stanem, ale jest złożonym procesem pedagogicznym i społecznym, który obejmuje zarówno ucznia
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jego sprawnych rówieśn i k ó w, szkołę jako placówkę edukacyjną, a także dom rodzinny i środowisko lokalne. Niezwykle istotną rolę w tym procesie odgrywa przygotowany nauczyciel posiadający kompetencje do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jego wiedza
i umiejętności diagnostyczne, metodyczne, terapeutyczne są kluczem do udzielania profesjonalnego wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością w środowisku sprawnych rówieśników.
W przygotowaniu nauczycieli szkól ogólnodostępnych ważne jest, by uzyskali przynajmniej podstawową wiedzę i umiejętności, które umożliwią skuteczne reagowanie na potrzeby wszystkich – uczniów sprawnych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Powinien umieć tak planować i organizować doświadczenia dzieci i sposoby ich uczenia się,
aby odpowiedzieć na ich zróżnicowane potrzeby edukacyjne.
Nauczyciel, który rozpoczyna pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/niepełnosprawnością musi sam przed sobą potwierdzić, że:
 akceptuje w pełni dziecko i poprzez swoje zachowanie zapewnia, że darzy je szacunkiem, troską, serdecznością i zrozumieniem.
Stwarza atmosferę życzliwości, ciepła, opieki, dobrego samopoczucia i radości.
 posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii, psychologii klinicznej dziecka
z niepełnosprawnością i zna źródła wzbogacania jej.
Konstruując program pracy z dzieckiem, kieruje się rzetelnymi informacjami diagnostycznymi, opracowuje indywidualny program pracy z dzieckiem w myśl zasady „systematycznie
krok po kroku”, „każdemu to, co dla niego właściwe”.
79

 jest pełen nadziei na sukces dziecka i w swoim działaniu to przeświadczenie stara się
potwierdzać i wzmacniać
Spostrzega w dziecku to, co w nim pozytywne, racjonalnie wykorzystuje „mocne” zakresy
funkcjonowania dziecka, opiera oddziaływanie pedagogiczne na funkcjach najmniej uszkodzonych, stwarza sytuacje sukcesu, poczucia własnych osiągnięć.
 posiada potrzebę doskonalenia tego, co spotyka
Tworzy indywidualny program wzmacniający proces uczenia się dziecka i zapewnia mu możliwość „wstępowania wzwyż”.
 poszukuje ciągle nowych rozwiązań, jest otwarty na bardziej optymistyczne postrzeganie możliwości dzieci niepełnosprawnych
Stwarza sytuacje, w których dziecko gromadzi doświadczenia, manipuluje, jest badaczem
i sprawcą. Stwarzania możliwości „odkryć poznawczych”. Rozumie znaczenie dochodzenia
do celu różnymi sposobami i różnymi drogami.
Powyższe stwierdzenia pozwolą uświadomić sobie, jak odpowiedzialne i trudne zadania podejmuje nauczyciel: wspomaga, wzbogaca, rozwija, wzmacnia, ale także pokazuje drogi i możliwości pokonywania trudności, stwarza szanse sukcesów, rozwija ciekawość świata
i ludzi, wzbudza radość z własnych osiągnięć i wiarę we własne siły. Jednocześnie zadania te
należy widzieć w zróżnicowaniu potrzeb i możliwości uczniów.
Założenia edukacji włączającej podkreślają zapewnienie przynależności wszystkich uczniów sprawnych i niepełnosprawn ych do społeczności

s z k o l n e j . Niepełnosprawność i uczeń niepełnosprawny stwarza nowe

wyzwanie dla każdej placówki, która oprócz działań edukacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych musi prowadzić działania wspomagające, zabezpieczające prawidłowe relacje rówieśnicze. Wymaga to szczególnych działań pedagogicznych – prowadzenia zajęć specjalistycznych, psychoedukacyjnych, korekcyjnych, ale i wychowawczych, socjoterapeutycznych.
Nauczyciel ma być profesjonalistą, zdolnym do całościowego oglądu i realizacji zarówno
zadań edukacyjnych, terapeutycznych, jak i zadań wynikających ze złożonych warunków
uczniowskiego środowiska szkoły. Zgodnie z ideą edukacji włączającej szkoła dobra dla
dzieci ze specjalnymi potrzebami jest lepszą szkołą dla wszystkich.
Proces włączania edukacyjnego/edukacji włączającej powinien być zapraszającym
działaniem wprowadzania ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do środowiska
uczniów sprawnych. Procesowi temu powinno towarzyszyć poczucie wspólnoty, bliskości,
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i oczekiwań na wspólne zadania. Z i n t e g r o w a n i e j a k o z a p r a s z a j ą c e w p r o w a d z a nie ucznia z niepełnosprawnością do szkoły ogólnodostępnej wymaga
o t w o r z e n i a s i ę t e j i n s t y t u c j i n a s p e c j a l n e p o t r z e b y u c z n i a . Dzięki temu jest
możliwe zapewnienie korzystnych warunków rozwoju wszystkim uczniom- z niepełnosprawnością i sprawnym. Tu należy sobie zadać pytanie podstawowe – czy dana szkoła ogólnodostępna jest do tego przygotowana? Proces włączania wymaga otwarcia:
 szkół ogólnodostępnych na ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (a w tym
niwelowania barier architektonicznych, psychicznych, kompetencji pedagogicznych
do rzetelnego rozpoznania możliwości ucznia z niepełnosprawnością, dopasowywania
zadań, harmonizowania pracy ucznia i całej klasy);
 rówieśników akceptujących wspólne uczenie się i przebywanie;
 rodziców dzieci niepełnosprawnych, otrzymujących rzetelne informacje i porady jako
warunek ich realnego akceptowania sytuacji rozwojowej swojego dziecka;
 rodziców dzieci sprawnych, włączanych w życie szkoły i rzetelnie informowanych;
 społeczności lokalnych na problemy osób niepełnosprawnych;
 instytucji rządowych, pozarządowych, centralnych i samorządowych, które aktywnie
będą uczestniczyć w tym procesie.

Niestety codzienność edukacyjna uświadamia liczne nieprawidłowości. I zdarza się, że do
szkół opgólnodostępnych uczęszczają dzieci niepełnosprawne, dla których lepsze warunki
rozwoju zapewniłaby placówka specjalna, zaś w szkołach specjalnych znajdują się
uczniowie, którzy radziliby sobie w pełnej integracji ze sprawnymi rówieśnikami. Rozwiązaniem tych problemów może być tylko rzetelna diagnoza dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny, współpraca nauczycieli szkół integracyjnych i specjalnych tak, aby
każdemu dziecku niepełnosprawnemu zapewnić właściwe miejsce edukacyjne, dostosowane
do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
Złożony proces integracji/włączania musi rozpoczynać się możliw i e n a j w c z e ś n i e j – w o k r e s i e d z i e c i ń s t w a . W przygotowanej edukacji integracyjnej/włączającej istnieje możliwość już od wczesnych lat życia dziecka zbliżania dwóch
światów – osób niepełnosprawnych z osobami sprawnymi.
Warto podkreślić, że kształcenie w szkole rejonowej ma bardzo wiele zalet. Zapewnia
ono uczniom niepełnosprawnym poczucie normalności, umożliwia im nawiązywanie naturalnych kontaktów z rówieśnikami, umożliwia utrzymanie więzi z rodzicami i rodzeństwem oraz
korzystanie z ich wsparcia, ogranicza kłopotliwy problem transportu do szkół, oszczędza czas
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i wysiłek dziecka. Jednocześnie musi ono pozostawać w jakimś stopniu kształceniem specjalnym, dostosowanym do potrzeb uczniów. Nauczycie szkół ogólnodostępnych często czują się
niekompetentni w zakresie kształcenia uczniów niepełnosprawnych. Organizując w szkole
kształcenie specjalne ucznia należy mu zapewnić:
 realizację programu nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki
dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
 realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 odpowiednie warunki do nauki, sprzęt i środki dydaktyczne;
 indywidualne zajęcia rewalidacyjne;
 integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

NAUCZANIE DIAGNOSTYCZNE – DIAGNOZA I OCENIANIE
JAKO ISTOTNY ASPEKT EDUKACJI ZRÓŻNICOWANEJ

Istotą zaplanowania kształcenia specjalnego jest rzetelna diagnoza ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnoza ta powinna uwzględniać ważne założenia, niektóre
z nich poniżej sformułuję. Zakładałam, że:

CZŁOWIEKA NIE MOŻNA DZIELIĆ – STANOWI CAŁOŚĆ PSYCHOFIZYCZNĄ.
W diagnostyce ważne są wszelkie informacje, które tę całość wypełniają. W procesie
uczenia się ważny jest rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny dziecka. Ważne
są zarówno „psychiczne instrumenty” poznawania świata ludzi, zdarzeń (spostrzeganie, pamięć, myślenie, mowa, uwaga), jak i procesy kierunkowe (potrzeby, zainteresowania, motywacje, emocje).

W DIAGNOSTYCE NALEŻY ROZPOZNAWAĆ SIŁY ROZWOJOWE.
Siły rozwojowe tkwią w każdym uczniu, a sztuką pedagogiczną jest je odkryć. Należy
rozpoznawać i podkreślać mocne obszary funkcjonowania dziecka, nie mówić tylko o jego
zaburzeniach, niesprawności, odstawaniu od normy. Maria Grzegorzewska (1964) mocno
podkreślała podstawową zasadę oddziaływania rehabilitacyjnego i resocjalizacyjnego, stwierdzając, że każdy człowiek ma piętę achillesową (punkt słabości) oraz punkt archimedesowy
(punkt siły), dzięki któremu można nie tylko ruszyć bryłę z posad świata, ale także odkryć
taką moc w człowieku niepełnosprawnym, że można go zmienić i mimo słabości ocalić to, co
w nim najbardziej wartościowe. Pedagog specjalny nie może koncentrować się tylko na nie82

pełnosprawności, upośledzeniu swoich podopiecznych, ale pracę rehabilitacyjną musi opierać
na wciąż na nowo odkrywanych wartościach i siłach rozwojowych każdego z nich.
NALEŻY PODĄŻAĆ WRAZ Z ROZWOJEM DZIECKA.
W diagnostyce należy systematycznie poznawać, interpretować przebieg ogólnego
rozwoju dziecka i jego rozwoju edukacyjnego.
KAŻDE DZIECKO JEST INNE.
Zróżnicowane są profile rozwojowe uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
WAŻNA JEST DIAGNOZA W ŚRODOWISKU NATURALNYM.
Należy poznawać ucznia w naturalnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych i stosować głównie diagnozę opartą na obserwacji.
W INTERPRETACJI WYNIKÓW NALEŻY PRZEWIDYWAĆ „JUTRO” DZIECKA.
Diagnoza powinna wskazać na możliwości i ograniczenia dziecka i wyprzedzać ewentualne skutki narastających problemów rozwojowych, by zapobiegać wtórnym zaburzeniom
rozwojowym szczególnie natury emocjonalno-motywacyjnej.
Zgodnie z przyjętymi założeniami, diagnozie uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi nadałam istotne cechy: kompleksowa, pozytywna, rozwojowa, profilowa, nieinwazyjna, prognostyczna (Schemat 3).
Diagnoza funkcjonalna jest złożonym, wielospecjalistycznym procesem poznania człowieka, mającym na celu rozpoznanie zarówno poziomu umiejętności funkcjonalnych, jak
i potrzeb, zakresu możliwości i ograniczeń na tle złożonych procesów biologicznych,
psychicznych i społecznych. Przebiega w sytuacjach naturalnych i powinna uwzględniać
także ocenę emocji i zainteresowań. Proces przeprowadzany jest przez zespoły nauczycieli i specjalistów. Wyniki diagnozy funkcjonalnej są podstawą do konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych.

Sądziłam, że wypełnianie tych założeń diagnostycznych da możliwość opracowywania narzędzi diagnostycznych, które będą spełniały warunki: możliwie pełna wiedza o dziecku, rozpoznanie jego sił rozwojowych i ograniczeń, poznanie dynamiki rozwojowej, rozpoznanie profilu rozwojowego dziecka, poznanie dziecka w sytuacjach naturalnych,
przewidywanie rozwoju dziecka11.

11

Zgodnie z tymi założeniami opracował model diagnostyczny i technikę diagnostyczną wrażliwości
edukacyjnej uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły
specjalnej. Warszawa: WSiP.
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ZAŁOŻENIA DIAGNOSTYCZNE

CECHY DIAGNOZY

Człowieka nie można dzielić – stanowi całość psychofizyczną i w diagnostyce ważne są wszelkie
informacje, które tę całość wypełniają.

KOMPLEKSOWA

W diagnostyce należy podkreślać mocne obszary
funkcjonowania dziecka, nie mówić tylko o zaburzeniach, niesprawności, odbieganiu od normy.

POZYTYWNA

Należy systematycznie diagnozować przebieg rozwoju edukacyjnego dziecka, podążać wraz z rozwojem dziecka.

ROZWOJOWA

Zróżnicowany jest profil rozwojowy dziecka
z niepełnosprawnością – każde dziecko jest inne,
niezależnie od takiego samego ogólnego poziomu
rozwoju poznawczego.

PROFILOWA

Należy diagnozować w środowisku naturalnym,
w naturalnych sytuacjach szkolnych, z zastosowaniem głównie metody obserwacji.

NIEINWAZYJNA

Za pomocą rzetelnej diagnozy należy przewidywać
możliwości i ograniczenia dziecka (wyprzedzać
skutki narastających problemów rozwojowych).

PROGNOSTYCZNA

Schemat 3. Założenia diagnostyczne a cechy diagnozy

Wszyscy uczniowie przystępują do egzaminów zewnętrznych lub też poddawani są
standaryzowanemu ocenianiu, dzięki czemu uzyskane wyniki odnoszą się do celów wyznaczonych na poziomie ogólnokrajowym. Przy zastosowaniu tego typu oceniania uczniowie
poddawani są odpowiednim procedurom mającym określić, na ile udało się im osiągnąć powszechnie obowiązujące standardy nauczania, raczej niż w celu rozpoznania poczynionych
postępów i dalszego trybu nauczania. W przypadku placówek włączających różne kraje próbują wypracować strategie mające zapewnić uczniom z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prawo do uczestnictwa w ogólnokrajowych egzaminach, co wiązać się musi z odpowiednią modyfikacją tychże egzaminów12.

12

System oceniania w placówkach włączających. Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce oświatowej
(2007) Eurepean Agency for Development in Special Needs Education (s. 20).
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Porzucenie „medycznego” modelu diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych, który
koncentruje się na brakach, na rzecz modelu edukacyjnego opartego na potrzebach procesu nauczania, powoduje, ze na nauczycielu szkoły ogólnodostępnej spoczywa większa odpowiedzialność za wstępne, a następnie bieżące ocenianie uczniów. Różnorodność metod nauczania
jest kluczem do oceniania włączającego. Ocenianie włączające należy postrzegać jako element
szerszego procesu rozwoju szkolnictwa włączającego. Celem oceniania włączającego powinna
być poprawa procesu uczenia się wszystkich dzieci uczęszczających do szkół ogólnodostępnych. Ocenianie włączające zakłada możliwość użycia różnych metod i strategii oceniania
uczniów celem gromadzenia danych na temat procesu ich kształcenia. Metody oceniania włączającego dokumentują rezultaty i wyniki nauczania, a zarazem dostarczają nauczycielom informacji pozwalających rozwijać i doskonalić proces uczenia się poszczególnych uczniów.
Ocenianie powinno mieć zawsze na celu wzmacnianie ucznia, którego
dotyczy, poprzez dostarczanie mu wglądu we własny proces nauczania
i m o t y w a c j ę d o d a l s z e j n a u k i . Wszyscy uczniowie mają prawo do uczestnictwa
w ocenianiu włączającym, zarówno dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jak ich
koledzy z klasy i rówieśnicy13.
Ocenianie wewnątrzszkolne dotyczy bieżącej, systematycznej oceny poziomu i postępów w opanowywaniu wiadomości i umiejętności. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest:
informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce,
zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia; umożliwienie nauczycielom doskonalenia
organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej14.
Ocenianie zewnątrzszkolne na etapie szkoły podstawowej obejmuje:
 sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań,
przeprowadzany w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej.
Na ocenianie zewnątrzszkolne na etapie szkoły gimnazjalnej składa się:
 część pierwsza: wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych

13

System oceniania w placówkach włączających. Kluczowe zagadnienia w polityce i praktyce oświatowej
(2007) Eurepean Agency for Development in Special Needs Education (s. 52–53).
14
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Rozdział 2 – Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów
w szkołach dla dzieci i młodzieży, §3, ustęp 2.
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 część druga: wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
 część trzecia: wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej15. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mogą liczyć na wydłużenie czasu ich sprawdzianu po VI klasie
szkoły podstawowej nie więcej niż o 30 minut, a egzaminu gimnazjalnego o maksimum
60 minut (każda jego część). Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze
sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony
przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły. W szkole, w której do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przystępują
uczniowie niepełnosprawni, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
zapewnia się warunki i formę przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu odpowiednio do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, z uwzględnieniem rodzaju ich niepełnosprawności, w szczególności przez zminimalizowanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystanie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych oraz odpowiednie przedłużenie czasu przewidzianego
na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu.
Dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przygotowuje się
zestawy zadań dostosowane do rodzaju ich niepełnosprawności16.

15

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozdział 4 – Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki
w szkole podstawowej i egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum; § 31, ust.1.
16
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; §6, ust. 4.
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PEDAGOG SPECJALNY – NOWY ZAWÓD, EDUKACJA INTEGRACYJNA
I WŁĄCZAJĄCA – NOWA SPECJALNOŚĆ NA KIERUNKU
PEDAGOGIKA SPECJALNA

Aktualna sytuacja opieki, edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wymaga
zweryfikowania koncepcji przygotowania profesjonalistów do podejmowania zadań zawodowych. W klasyfikacji zawodów nie wyodrębniono grupy zawodowej, której profil byłby ukierunkowany na pracę z uczniem z niepełnosprawnością w warunkach systemu edukacji integracyjnej/włączającej. Zawody określone w grupie: nauczyciele szkół specjalnych (kod 2341) nie
dają uprawnień do podejmowania takich zadań, ponieważ przygotowanie zawodowe jest wąskie
i sprofilowane na jedną niepełnosprawność w określonej placówce specjalnej.
W złożonej sytuacji edukacji integracyjnej/włączającej potrzebne
jest

wykształcenie

profesjonalisty

przygotowanego

do

podejmowania

trudnych zadań pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w w a r u n k a c h s z k o ł y o g ó l n o d o s t ę p n e j . Zawód pedagoga specjalnego powinien przygotować do organizowania i koordynowania procesu kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością w placówce ogólnodostępnej. W szczególności do jego zadań powinno należeć:
 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych;
 określanie i organizowanie form i sposobów udzielania wsparcia edukacyjnego;
 koordynacja działań zespołu nauczycieli w zakresie diagnozowania i opracowywania
indywidualnych programów edukacyjnych;
 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej
dla rodziców i nauczycieli;
 współpraca z placówkami kształcenia specjalnego i innymi podmiotami działającymi
na rzecz niepełnosprawnych w zakresie wynikającym z potrzeb placówki ogólnodostępnej.

Z analizy sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w integracji/włączaniu
wynika potrzeba realizowania na kierunku pedagogika specjalna nowej specjalności edukacja integracyjna i włączająca, w ramach której będzie można przygotować profesjonalistów
do pracy z uczniami z niepełnosprawnością w warunkach kształcenia ogólnodostępnego
(edukacji integracyjnej i edukacji włączającej). Sądzę, że pedagog specjalny zatrudniony
w palcówce ogólnodostępnej może być istotnym ogniwem, który będzie łączył dwie różne
formy organizacyjne kształcenia ucznia z niepełnosprawnością – edukacji specjalnej i edukacji włączającej.
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Pedagog specjalny jest to zawód, który wymaga uzyskania kwalifikacji na kierunku
pedagogika specjalna, zdobycia podstawowej wiedzy i umiejętności pracy z uczniem
z każdym rodzajem niepełnosprawności.
Zadaniem pedagoga specjalnego jest organizowanie i koordynowanie kształcenia
specjalnego ucznia z niepełnosprawnością w różnych formach edukacji, w szczególności: rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych; określanie i organizowanie form i sposobów udzielania wsparcia edukacyjnego; koordynacja działań
zespołu nauczycieli i specjalistów w zakresie diagnozowania i opracowywania indywidualnych programów edukacyjnych; organizowania i prowadzenia różnych
porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli; współpracy z placówkami kształcenia
specjalnego i innymi podmiotami działającymi na rzecz niepełnosprawnych.

Jednym z możliwych sposobów zwiększenia zasobów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych może być zatrudnianie w nich pedagogów specjalnych. Zadaniem takich pedagogów byłoby wspieranie nauczycieli klasowych w procesie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sposobami tego wspierania powinna być zarówno
bezpośrednia praca z uczniami niepełnosprawnymi w ramach specjalistycznych zajęć, jak i
pomoc pośrednia, polegająca przede wszystkim na wspieraniu nauczycieli w sporządzaniu
indywidualnych planów edukacyjnych uczniów oraz planowaniu i realizowaniu tych planów
w warunkach klasy ogólnodostępnej.
Rozwój oświaty oznacza doskonalenie praktyki, przechodzenie od stanu aktualnego,
w którym zostały zidentyfikowane potrzeby, do nowej sytuacji, w której dokonane zmiany wywierają korzystny wpływ na wszystkich uczestników zachodzących przeobrażeń. Każda szkoła
jest niepowtarzalna i jako odrębna placówka ma szansę ustalać własne praktyki działania jednocześnie respektując wspólne założenia systemu oświaty. Aktualne przemiany polityki oświatowej na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zmierzają w kierunku edukacji
włączającej. Należy jednoznacznie podkreślić, że włączanie nie znaczy to samo, co umieszczanie dzieci w szkołach ogólnodostępnych. To jest złożony proces zmian, jakim podlegają szkoły,
by lepiej, skuteczniej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby uczniów i w przypadkach koniecznych organizować dla nich odpowiednie wsparcie. Stąd też należy podkreślić, że a k t u alne przeobrażenia systemu oświaty wymagają zmiany szkoły jako całości, w taki sposób, by proces kształcenia w zróżnicowanej edukacji
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m ó g ł z a p e w n i ć j e d n o ś ć ż y c i a s p o ł e c z n e g o . W przygotowywaniu szkół do tego
zadania niezbędne są rzetelne zastanowienia nad niektórymi faktami, czy problemami:
 Środowisko rówieśnicze o zróżnicowanych zdolnościach i możliwościach może sprzyjać rozwojowi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 W kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należy zapewnić
wysoką jakość oferty edukacyjnej (różnych form kształcenia) wszystkim uczestnikom.
 Uczenie się dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej należy postrzegać także jako doświadczanie przez niego sytuacji trudnych.
 Nauczyciel harmonizuje wspólne uczenie się dzieci z niepełnosprawnością i uczniów
sprawnych, a jest to zadanie wymagające szczególnych kompetencji metodycznych,
diagnostycznych, organizacyjnych, terapeutycznych.
 Skuteczność edukacji zróżnicowanej wymaga „otworzenia się” szkoły ogólnodostępnej na ucznia z niepełnosprawnością.
***
Podsumowując podjęte w tej części rozważania, chcę nazwać pewne wzorce, ku którym – jak
sądzę – zmierza aktualny system kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Można je sformułować w kilku stwierdzeniach, które opisują ważne fakty, niekiedy
jeszcze tylko pewne wizje, ideały, ku którym dążymy:
1. Edukacja z równym prawem dostępu
Każde dziecko ma równe prawo dostępu do edukacji. W myśl tej zasady dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego winno mieć zapewnioną integrację ze środowiskiem
rówieśniczym, realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, jak również stworzone odpowiednie warunki do nauki, zabezpieczony sprzęt specjalistyczny oraz środki dydaktyczne.
2. Edukacja zróżnicowana
Humanistyczne nurty w edukacji stały się źródłem odchodzenia od izolacji, segregacji,
a uznawania wspólnego kształcenia wszystkich uczniów w warunkach integracyjnych, włączających. Stopniowo zaciera się granica między kształceniem specjalnym a ogólnodostępnym. Dziś uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może uczęszczać do szkoły specjalnej, ale także może uczyć się w szkole ogólnodostępnej w miejscu zamieszkania.
Zróżnicowanie potrzeb i możliwości między uczniami wymaga zapewnienia zróżnicowanego
a jednocześnie wspólnego systemu edukacji .

89

3. Edukacja do uczestniczenia
Tworzenie warunków przynależności wszystkich uczniów do społeczności szkolnej. W edukacji XXI wieku dążymy do zapewnia przynależności wszystkich uczniów – sprawnych
i niepełnosprawnych – do społeczności szkolnej. Niepełnosprawność ucznia stwarza nowe
wyzwanie dla każdej placówki, która oprócz edukacji, musi prowadzić działania terapeutyczne, rewalidacyjne a także oddziaływania zabezpieczające prawidłowe relacje rówieśnicze.

4. Edukacja diagnostyczna
Diagnoza ogólnego i edukacyjnego rozwoju ucznia jest podstawą jego kształcenia. Powinna
wskazać na możliwości i ograniczenia ucznia i wyprzedzać ewentualne skutki narastających
problemów rozwojowych, by zapobiegać wtórnym zaburzeniom rozwojowym szczególnie
natury emocjonalno-motywacyjnej.

5. Edukacja ku podmiotowości
Podmiotowymi uczestnikami procesu kształcenia są: uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rodzice/opiekunowie, nauczyciele, inni specjaliści oraz środowisko rówieśnicze
i społeczne środowisko lokalne. Realizacja edukacji zróżnicowanej (z równą dostępnością do
szkół specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych) powinna zapewnić każdemu pomiotowi tego procesu korzystne warunki funkcjonowania.

6. Edukacja w przestrzeni „dla wszystkich i dla każdego”
Budowanie przestrzeń edukacyjnej wokół ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
wymaga trudu w pokonywaniu uprzedzeń i schematów mentalnych. Należy budować konteksty kształcenia ważne dla wszystkich uczestników procesu kształcenia.

7. Edukacja w harmonizowaniu
Skuteczność edukacji jest wyznaczana tworzeniem warunków zgrania wszystkich elementów
procesu kształcenia. Nauczyciel uczestniczy w rozwoju dziecka z niepełnosprawnością – ustala kierunek, określa warunki, ocenia efekty. Nade wszystko jednak harmonizuje – wyznacza
równowagę między tym, co do osiągnięcia przez dziecko (nie za łatwe, nie za trudne), a tym
co nierealne, a niekiedy zbędne. Nauczyciel dba o tę harmonię/współgranie warunków zewnętrznych uczenia się (inni uczniowie, otoczenie, rozwiązania metodyczne) z warunkami
wewnętrznymi (możliwości, zdolności, motywacje, emocje).
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8. Edukacja profesjonalna
Nauczanie i wychowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzone
przez profesjonalnie przygotowanych specjalistów. W złożonej sytuacji edukacji integracyjnej/włączającej potrzebne jest wykształcenie profesjonalisty przygotowanego do podejmowania trudnych zadań pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w warunkach
szkoły integracyjnej/ogólnodostępnej. Zawód pedagoga specjalnego ma przygotować do organizowania i koordynowania procesu kształcenia specjalnego ucznia z niepełnosprawnością
w placówce ogólnodostępnej.
9. Edukacja wyzwalająca
Kształcenie wyznaczane aktualnym wizerunkiem osoby z niepełnosprawnością, w którym
podkreślana jest szansa wyzwalania z ograniczeń i osiągania tego, co najważniejsze – godność, autonomia, samostanowienie, tożsamość, podmiotowość, pomyślność życiowa osoby
z niepełnosprawnością.
10. Edukacja z optymizmem pedagogicznym
Nadzieja na rozwój ucznia nawet z najcięższymi postaciami niepełnosprawności to nieodzowna cecha pedagoga specjalnego. Nauczyciel nie może koncentrować się tylko na niepełnosprawności, upośledzeniu swoich podopiecznych, ale pracę swoją musi opierać na wciąż
na nowo odkrywanych wartościach i siłach rozwojowych każdego z nich. A w tym jest i wiara w osiągnięcie tego, co wydaje się nie do osiągnięcia i nadzieja, że to się spełni.

Uczenie się to poszukiwanie ukrytego skarbu – tak metaforycznie przedstawił ten proces w swoim raporcie Delors17. Sądzę, że nauczycielom w podejmowaniu tego trudu kształtowania człowieka, konieczna jest przede wszystkim nadzieja na korzystną zmianę, na rozwój
mimo istniejących ograniczeń także w możliwościach ich uczniów. Potrzebna jest także wiara, że można osiągnąć więcej, wyjść poza ustalone schematy i poszukiwać nowych rozwiązań
– także w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
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