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Przepisy dotyczące kształcenia                
i wychowania uczniów z SPE:  

• Ustawa o Systemie Oświaty  z 
dnia 7 września 1991 r. z 
późniejszymi zmianami  
 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. 
w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci           
i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie                
i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym  

 



 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach 

  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 
lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w 
tym publicznych poradni specjalistycznych 
  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 października 2013 r. w sprawie 
organizowania wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci  



Strony internetowe dla 
nauczycieli  i rodziców:  

• Ministerstwo Edukacji 
Narodowej: http://men.gov.pl/ 

 

• Ośrodek Rozwoju Edukacji – 
placówka wspierająca szkoły i 
nauczycieli:   
http://www.ore.edu.pl/ 

 

 

http://men.gov.pl/
http://men.gov.pl/
http://www.ore.edu.pl/


Komu przysługuje orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego:  

Niepełnosprawności, przy których uczniowie mogą 
otrzymywać orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego i mieć specjalną organizację edukacji oraz  
dostosowane metody i formy nauczania: 

1.Dysfunkcja wzroku 

2.Dysfunkcja słuchu 

3.Niepełnosprawność intelektualna (IQ- poniżej 70) 

4.Niepełnosprawność ruchowa (w tym afazja) 

5.Niedostosowanie społeczne lub zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym 

6.Całościowe zaburzenia rozwoju- autyzm, w tym 
zespół Aspargera 

 

 

 

 

 



Uczniowie  z pozostałymi specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi: 

  Niepełnosprawności, przy których uczniowie nie mogą otrzymać 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, a jedynie mogą mieć 
dostosowane formy i metody kształcenia  oraz dodatkowe zajęcia: 

1.Zaburzenia zachowania i emocji, ADHD 

2.Przewlekle chorzy i z innymi zaburzeniami rozwojowymi (np. FAS) 

3.Dysleksja, dysortografia, dyskalkulia, dysgrafia 

4.Obcokrajowcy i uczniowie powracający z zagranicy 

5.Zdolni 

6.Inni- np. z wadami wymowy 

 

 



Dokumentacja wskazująca 
formy wsparcia uczniów z SPE : 

• orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego –
wydawane przez Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne ( PP-P)  

• opinie o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno-
pedagogiczną –wydawane przez PP-P  

• wnioski ze spotkania nauczycieli z danej 
szkoły/przedszkola (dokument wewnętrzny szkoły)  

 

 



Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne: 

• W Polsce w ramach Systemu 
Wspomagania Szkół i Placówek  
funkcjonują Poradnie Psychologiczno-
Pedagogiczne (na podstawie Ustawy o 
Systemie Oświaty)- minimum po 
jednej w danym Powiecie.  

•Zatrudnieni są w nich specjaliści: 
psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, 
doradcy zawodowi, lekarze-
konsultanci. 



Zadania PP-P a uczniowie z SPE: 

W PP-P działają Zespoły 
Orzekające, które na 
podstawie przeprowadzonej  
diagnozy – psychologicznej, 
pedagogicznej, 
logopedycznej oraz analizie 
dokumentacji medycznej, na 
wniosek Rodzica / Opiekuna 
prawnego podejmują 
decyzję o kwalifikacji 
dziecka do kształcenia 
specjalnego.   



Gdzie mogą kształcić się dzieci 
niepełnosprawne?  

Placówki 
rehabilitacyjno- 
wychowawcze 

Placówki 
ogólnodostępne 

Oddziały 
integracyjne w 

placówkach 
ogólnodostępnych 

Specjalne ośrodki 
szkolno- 

wychowawcze 

Oddziały specjalne 
w placówkach 

ogólnodostępnych 

Szkoły specjalne 

Uczeń  
z SPE  



Wybór placówki: 

•W orzeczeniu wskazuje się wszystkie zalecane formy   
kształcenia specjalnego 
  

•W Polsce to Rodzic decyduje o wyborze placówki. 
 



Placówki ogólnodostępne: 
• Dziecko uczęszcza do placówki ogólnodostępnej np. szkoły 

rejonowej  i może być w klasie jedynym dzieckiem 
niepełnosprawnym. 

• Szkoła jest zobowiązana dostosować formy i warunki kształcenia.  

• Od 1 stycznia 2016r.: jeżeli dziecko jest niepełnosprawne z uwagi 
na autyzm (w tym Zespół Aspergera) lub ma niepełnosprawność 
sprzężoną, Gmina będzie miała obowiązek zatrudnić dla niego 
dodatkowego nauczyciela.  



Oddziały  integracyjne w szkołach 
ogólnodostępnych: 

 Oddział integracyjny  

w szkole  

ogólnodostępnej  

od 1 do 5 uczniów 

niepełnosprawnych 

łącznie uczniów 

do 20  

dodatkowo w klasie  

jest  

nauczyciel 

wspomagający  



Kształcenie integracyjne: 
• Tego rodzaju kształcenie jest bardzo popularne Polsce od lat 

90-tych XX w. - w jednej klasie mogą być uczniowie z 
różnymi niepełnosprawnościami.  

• Dzieci pełnosprawne i  niepełnosprawne uczą się razem, a 
nauczyciel wspomagający jest odpowiedzialny za 
dostosowanie treści nauczania. 

• Forma ta ma służyć integracji dzieci niepełnosprawnych z 
pełnosprawnymi. 

 

 



Oddziały specjalne w szkołach 
ogólnodostępnych: 

•Oddziały specjalne  mogą być 
organizowane dla dzieci i młodzieży 
z jednorodną niepełnosprawnością 
np. z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub z autyzmem 

•Integracja ze zdrowymi 
rówieśnikami dotyczy korzystania ze 
wspólnego obiektu,  a nie wspólnych 
zajęć  

•W Polsce jest to  bardzo mało 
popularna forma kształcenia  



Szkolnictwo specjalne: 
• W oddziałach specjalnych , 

szkołach specjalnych i ośrodkach 
kształcą się dzieci, u których 
występuje niepełnosprawność 
intelektualna  lub inna jednorodna 
niepełnosprawność (np. autyzm, 
niedowidzenie, niedosłuch ) lub 
sprzężone niepełnosprawności.  

• W Polsce ma bardzo długa 
tradycję- od przełomu XIX/XX w. –
twórczynią pedagogiki 
specjalnego w Polsce jest prof. 
Maria Grzegorzewska.  

 



Specjalne ośrodki szkolno-
wychowawcze: 

•W Ośrodkach kształcenie zorganizowane jest na 
wszystkich etapach edukacyjnych do 24 r.ż 
ucznia. 

•Kształcić się mogą uczniowie niepełnosprawni 
intelektualnie lub z innymi 
niepełnosprawnościami np. zaburzeniami  
słuchu lub wzroku.  

•Często w Ośrodkach funkcjonują internaty, 
gdzie uczniowie np. z małych miejscowości 
mogą mieszkać w okresie nauki. 

 



Ośrodki rehabilitacyjno-
wychowawcze: 

•W ośrodkach tych może  się uczyć 
dzieci i młodzież z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, 
niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu umiarkowanym, znacznym 
oraz głębokim. 

•Placówki te realizują indywidualne 
programy edukacyjno – 
rehabilitacyjno - wychowawcze 
opracowane dla poszczególnych 
dzieci. 

•Czasem w placówkach tych jest 
internat. 



Kształcenie uczniów zagrożonych  
i niedostosowanych społecznie: 

• w szkole podstawowej – w klasach ogólnodostępnych 
lub integracyjnych  
 

• w gimnazjum w klasach ogólnodostępnych lub 
integracyjnych lub młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapeutycznych (z internatem) 
  

• dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, 
którzy popadli w konflikt z prawem  – młodzieżowe 
ośrodki wychowawcze- na podstawie decyzji Sądu  

 



Środki finansowe:  

•Dla  uczniów z orzeczeniami o 
potrzebie kształcenia –szkoła, 
zarówno publiczna, jak i niepubliczna, 
otrzymuje większą subwencję 
oświatową , której wysokość 
uzależniona jest od rodzaju 
niepełnosprawności . 

• Środki te mogą być wykorzystywane 
na zapewnienie dodatkowych zajęć – 
np. rewalidacji, logopedii , terapii itp. 
lub zakup właściwych pomocy 
dydaktycznych . 

 



Kwalifikacje nauczycieli: 
• W klasach integracyjnych , 

nauczyciele uczący mają 
wykształcenie wyższe                                        
i przygotowanie tzw. kierunkowe oraz 
jest wskazane (ale nie obowiązkowe ) 
aby  mieli  studia podyplomowe  z 
oligofrenopedagogiki. 

• Nauczyciele tzw. wspomagający w 
oddziałach integracyjnych oraz w 
placówkach specjalnych muszą  
posiadać wykształcenie wyższe z 
oligofrenopedagogiki  lub studia 
podyplomowe z zakresu 
oligofrenopedagogiki  



Doskonalenie zawodowe nauczycieli: 
• nauczyciele uczący dzieci z SPE  

stale podnoszą swoje kwalifikacje,  
często kończą 2-3 rodzaje Studiów 
Podyplomowych np. z zakresu  
logopedii , tyflopedagogiki,  
surdopedagogiki, pracy z uczniem  
z autyzmem itp. 
 

• stale uczestniczą w kursach,  
szkoleniach i konferencjach  
 

• biorą udział w spotkaniach  
Grup Wsparcia – w szkołach ,  
PP-P, placówkach doskonalenia  
zawodowego n-li  
 

• formy te finansowane są zarówno przez Gminę, jak i samych 
nauczycieli  



Dokumentacja pracy z uczniem 
niepełnosprawnym: 

• Dla każdego ucznia posiadającego 
orzeczenie  nauczyciele mają 
obowiązek przygotowywać                          
i realizować: 

  Indywidualny Program 
Edukacyjno-Terapeutyczny . 

• Dokument ten jest 
przygotowywany do 30 września 
danego roku szkolnego, a ewaluacji 
dokonuje się dwa razy w ciągu roku 
szkolnego  

• Z programem trzeba zapoznać 
Rodziców dziecka . 



Metody pracy z uczniami z SPE: 

• Dobór metod zależy od stopnia 
niepełnosprawności, możliwości 
poznawczych , umiejętności 
komunikacyjnych i społecznych 
ucznia,  a także ograniczeń 
ruchowych i czuciowych .  

• W praktyce wykorzystuje się 
różnorodne metody , w oparciu                   
o indywidualne rozpoznanie 
możliwości ucznia oraz 
obserwację postępów .  

 



Metody pracy z uczniami z SPE:  
METODA OŚRODKÓW PRACY  

• Wywodzi się z metody ośrodków zainteresowań opracowanej na początku 
XX wieku przez belgijskiego lekarza i pedagoga Ovide Decroly’ego. 

• Poprzez całościowe nauczanie pozwala łączyć działania dydaktyczne                               
i rewalidacyjne. 

• Aktywność dziecka traktuje jako podstawową zasadę poznawczą. 

• Treści programowe dziecko powinno możliwie wszechstronnie poznać, a 
więc: obserwować, porównywać, wyciągać wnioski, wyodrębniać cechy, 
badać związki przyczynowe, następnie zebrać dostępne materiały o 
zagadnieniu różnymi drogami i pod różnymi postaciami / , opracować  
zagadnieniem w wybranej formie ekspresji.  

• W dziennym ośrodku pracy wyróżniamy  
następujące etapy: 

  Zajęcia wstępne, 

  Praca poznawcza – obserwacja,  

  Kojarzenie- Ekspresja, 

  Zajęcia końcowe. 



Metody pracy z uczniami z SPE: 

METODA 18 STRUKTUR WYRAZOWYCH  

•  Metoda polega na praktycznym poznawaniu przez dzieci z 
trudnościami w kształtowaniu się umiejętności pisania i czytania 
różnorodnych wyrazów uporządkowanych w 18 zestawach 
ćwiczeń. Kolejność poznawania wyrazów podporządkowana 
została zasadzie stopniowania trudności, a więc przechodzenia od 
wyrazów najłatwiejszych, do najtrudniejszych. Każdy zestaw 
ćwiczeń zawiera wyrazy o określonej budowie oraz wyrazy 
wcześniej poznane . 

• Metoda ta opiera się na analizie sylabowo – głoskowej wyrazów             
w powiązaniu z ich budową literową . 



Metody pracy z uczniami z SPE: 

METODA DOMANA  

  W metodzie tej wychodzi się z założenia, iż 
na drodze rozwoju zdrowego dziecka 
pojawia się sześć najważniejszych 
obszarów, służących do pełnego 
funkcjonowania istoty ludzkiej. Są nimi: 
wzrok, słuch, dotyk, ruch, mowa oraz 
sprawność rąk. 
 
W metodzie Domana stosuje się wczesne 
usprawnianie dzieci. Ma ono doprowadzić 
do tego, by nieuszkodzona część mózgu, 
przyjęła zadania jego uszkodzonej części . 



Metody pracy z uczniami z SPE: 

• METODY RELAKSACYJNE - Metody 
relaksacyjne opierają się na 
wzajemnych zależnościach między 
napięciem psychicznym, napięciem 
mięśni oraz układem nerwowym. 
Obniżają psychofizyczne napięcie 
organizmu, przeciwdziałają 
zmęczeniu. 

• TRENING AUTOGENNY SCHULTZA 
ZMODYFIKOWANY PRZEZ 
A.POLENDER -  Trening ten jest 
metodą oddziaływania na własny 
organizm i życie psychiczne 
polegającą na wyzwalaniu w sobie 
reakcji odprężenia i koncentracji oraz 
stosowania autosugestii. 

 



Metody pracy z uczniami z SPE: 

• ARTTERAPIA -stanowi rodzaj usprawniania przez sztukę.                               
W artterapii korzysta się z różnych jej form: z muzyki, 
tańca, rysunku, poezji. Sztuka spełnia tu rolę czynnika 
pomocniczego w samorealizacji, samoakceptacji, 
przełamując fałszywy obraz "bycia gorszym", który 
często pojawia się u osób niepełnosprawnych. 
 

• MUZYKOTERAPIA – terapia o  charakterze pasywnym – 
słuchanie muzyki lub o charakterze aktywnym – 
samodzielne muzykowanie. 

 

• METODA MALOWANIA DZIESIĘCIOMA PALCAMI /Finger 
Paiting/ 
Autorką jest R.F.Show  Dziecko dostaje  duży arkusz 
papieru oraz farby, a jego zadaniem jest namalowanie 
jakiegoś obrazu. Pozostawia mu się zupełną swobodę i 
inicjatywę malowania. Malowanie odbywa się dłońmi 
oraz palcami dziecka . 



Metody pracy z uczniami z SPE: 

METODA DOBREGO STARTU  

   Należy do metod wspomagania rozwoju 
psychomotorycznego, edukacji i terapii, 
angażujących uczenie się wielozmysłowe: 
wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno 
– ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.   

   Jej celem jest kształtowanie mowy, 
przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, 
uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr . 

   Program zajęć obejmuje: ćwiczenia orientacyjno – 
porządkowe, orientacji w schemacie ciała oraz 
przestrzeni, ćwiczenia językowe, a następnie 
ruchowe, ruchowo – słuchowe (rytmiczne) i 
ruchowo – słuchowo – wzrokowe. Podczas tych 
ostatnich dzieci śpiewając piosenkę lub recytując 
wierszyk/rymowankę rysują figury geometryczne 
lub piszą litery i cyfry.  



Metody pracy z uczniami z SPE: 
METODA WERONIKI SHERBORN’E  

•  Zajęcia ruchowe  prowadzące do poznania własnego ciała. Ruchy należące 
do tej kategorii pozwalają na stopniowe poznanie poszczególnych części 
ciała, co stanowi sprawę kluczową. Szczególne znaczenie mają stopy, 
kolana, nogi, biodra, gdyż na nich opiera się ciężar ciała oraz stanowią one 
łącznik między człowiekiem a podłożem ziemią, (podłogą). Kontrola nad 
ruchami tych części ciała to gwarant utrzymania równowagi. Poznanie 
własnego ciała i kontrola nad jego ruchami prowadzi do ukształtowania się 
własnej tożsamości: wyodrębnienia własnego „ja” od otoczenia „nie-ja”. 

• Ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym i drugim 
człowiekiem.  



Metody pracy z uczniami z SPE: 

METODA M. CH. KNILLÓW 

   Podstawowym założeniem programu Ch. Knilla, 
jest oparcie działań stymulujących rozwój dziecka, 
na zmyśle dotyku. Doświadczenie kontaktu 
fizycznego, jest podstawą rozwoju związków                  
z innymi ludźmi i komunikacji między nimi. 

   Program zawiera wskazówki służące jak 
najlepszemu zaplanowaniu i przygotowaniu sesji 
kontaktu (poprzez określenie potrzeb partnera, 
podział odpowiedzialności za sesje kontaktu, 
dostosowanie tych spotkań do codziennych 
rytuałów planu dnia, przygotowanie niezbędnego 
wyposażenia do prowadzenia zajęć). 
 

   Sesja obejmuje m.in.  -  kołysanie, wymachiwanie 
rękoma, pocieranie dłoni, klaskanie, głaskanie 
głowy, głaskanie brzucha, relaksację, otwieranie                
i zaciskanie dłoni itp . 



Metody pracy z uczniami z SPE: 

ALTERNATYWNE METODY KOMUNIKACJI 

   Forma terapii logopedycznej ukierunkowana 
na rozwój umiejętności komunikacyjnych u 
dzieci i osób nie posługujących się mową 
werbalną . 

 Najczęściej wykorzystywana jest dla dzieci z: 

• mózgowym porażeniem dziecięcym  

• autyzmem 

• niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu 
znacznym lub głębokim (jeżeli nie opanowały 
mowy)  

• Dobór metody zależy od wielu czynników, w tym 
możliwości intelektualnych dziecka. 



Metody pracy z uczniami z SPE: 

 

 

 

 

Alternatywne  

metody 

komunikacji  

SYSTEM ZNAKÓW  

MANUALNYCH  
SYSTEM ZNAKÓW 

 GRAFICZNYCH 

    SYSTEMY 

 ZNAKÓW  

PRZESTRZENNO 

-DOTYKOWYCH 



ALTERNATYWNE METODY   
KOMUNIKACJI: 

System znaków manualnych, obejmuje  m.in. : 

•  MAKATON - łączone są proste gesty i rysunki graficzne,  

• FONOGESTY - polega na wykonywaniu gestów 
umownych jedną ręką i jednoczesnym głośnym 
mówieniu.  

• JĘZYK MIGOWY - komunikaty  składają się ze znaków 
manualnych, mimicznych  oraz ruchów  wykonywanych  
głową czy tułowiem.   



ALTERNATYWNE METODY   
KOMUNIKACJI: 

Systemy znaków graficznych:   

• PIktogramy-system obrazkowo-znakowy do wspomagania komunikacji , 
opracowany w Szwecji i wprowadzony w Polsce w latach 90-tych. 
Piktogram reprezentuje słowo lub pojęcie, np. chłopiec, jeść, szczęśliwy. 
Symbol jest zawsze biały na czarnym kwadracie. Słowo przedstawione jest 
również jako tekst nad symbolem. System Piktogram zawiera kilka klas 
słów. Nacisk położony jest na rzeczowniki i czasowniki, ale system również 
mieści zaimki, przymiotniki, liczebniki, spójniki, przyimki, wykrzykniki i 
przysłówki.  

• PCS - Picture Communication Symbols-  każdy symbol przedstawia 
graficznie znaczenie słowa, frazy, zdania, lub zwroty  grzecznościowe. 

• Bliss– system porozumiewania się, w którym słowa przedstawione są w 
postaci rysunku , a komunikaty oparte na kombinacjach obrazkowych , 
opracowany  przez Charlesa K. Blissa (1897-1985), Specyfika i wyjątkowość 
systemu polega na możliwości budowania pełnych zdań . 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bliss_(pismo)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_K._Bliss&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/1897
https://pl.wikipedia.org/wiki/1985


ALTERNATYWNE METODY   
KOMUNIKACJI: 

Systemy znaków przestrzenno dotykowych: 

• klocki słowne Premacka – system do uczenia języka dzieci 
upośledzonych umysłowo i dzieci autystycznych. Wykonuje się je z 
drewna lub plastiku w różnym kształcie. Można nimi manipulować, 
poruszać i dotykać je ( zwłaszcza dla dzieci niewidomych                             
i niedowidzących )  

• alfabet Lorma- polega na kreśleniu linii lub stawianiu punktów na 
dłoni. Może to być jej wewnętrzna bądź zewnętrzna strona. Ręka 
może być prawa lub lewa. Piszemy jednym palcem albo - gdy 
osiągniemy już dużą biegłość - wszystkimi na raz ( zwłaszcza dla 
dzieci niesłyszących lub niedosłyszących ).   

 



Wsparcie dla małych dzieci:  
  Dziecko od urodzenia , do rozpoczęcia nauki w szkole – 

jeżeli jest niepełnosprawne lub zagrożone 
niepełnosprawnością – na podstawie opinii wydanej 
przez PP-P –może być objęte zajęciami wczesnego 
wspomagania rozwoju.  



Zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju: 

  Zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju są realizowane w 
wymiarze 4-8 godz. w miesiącu w 
formie: 

•  rehabilitacji ruchowej,  

•  terapii logopedycznej, 

•  terapii  psychologicznej , 

•  integracji sensorycznej itd. 

Zajęcia te mogą być organizowane w 
przedszkolach, Poradniach 
Psychologiczno-Pedagogicznych lub 
placówkach specjalnych . 

 



Dzieci chore: 
  Dzieci, których stan zdrowia znacznie utrudnia lub uniemożliwia 

uczęszczanie do szkoły mogą na podstawie orzeczenia  PP-P 
mieć organizowane na terenie placówki lub domu – nauczanie 
indywidualne, prowadzone w formie zajęć indywidualnych z 
nauczycielami  w wymiarze od 6 do 12 godz. w tygodni (zajęcia 
te finansuje Gmina).  



Dziękujemy za uwagę  

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji 
Europejskiej. 

 
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora            
i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w 

nich zawartość merytoryczną. 
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