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Wprowadzenie

Zmiany regulacji prawnych wprowadzone w 2017 r. mają wielowymiarowe uwarunkowania. 
Z jednej strony stanowią konsekwencję reformy ustroju szkolnego, z drugiej są efektem stałej 
troski o zapewnienie optymalnych form kształcenia ukierunkowanych na podnoszenie jakości 
warunków edukacji i skuteczności działania systemu oświaty, w perspektywie jakościowych 
rezultatów nauczania i osiągnięć uczniów. Nowelizacja prawa jest także odpowiedzią na suge-
stie środowiska nauczycieli, rodziców, osób i instytucji związanych z edukacją, postulujących 
potrzebę zoptymalizowania wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w procesie kształcenia 
tak, by wszyscy uczniowie uzyskali profesjonalną pomoc, gwarantującą realne wyrównanie 
szans edukacyjnych, pozwalającą na pełne wykorzystanie potencjału rozwojowego zarówno 
w procesie uczenia się, jak i przyszłego funkcjonowania w dorosłym życiu. Istotne uwarunkowanie 
wprowadzonych zmian stanowi również zobligowanie państwa do wypełniania zobowiązań 
wynikających z aktów prawa międzynarodowego, w szczególności w zakresie zagwarantowania 
dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością dostępu do edukacji na równych prawach ze zdro-
wymi rówieśnikami oraz zapewnienia osobom z niepełnosprawnością rzeczywistego włączenia 
we wszystkie obszary życia społecznego.

Środowisko nauczania jest jedną z przestrzeni, w których dziecko może nabywać doświadczeń 
i rozwijać kompetencje niezbędne do radzenia sobie w coraz szerszym zakresie w interakcjach 
z otoczeniem. Implikuje to konieczność świadomego kierowania procesem uczenia się w taki 
sposób, by każdy uczeń, także ten ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), mógł podej-
mować wyzwania i realizować zadania rozwojowe odpowiednio do indywidualnych możliwości 
i predyspozycji.

Wprowadzone zmiany przyczyniają się do stworzenia ram formalnych i organizacyjnych defi-
niujących rolę i zadania jednostek systemu oświaty w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży 
wymagających dodatkowego wsparcia w edukacji. Regulacje prawne stanowią pierwszy krok 
w kierunku wypracowania praktycznych rozwiązań integrujących działalność różnych podmiotów 
zaangażowanych w działania na rzecz zaspokojenia indywidualnych potrzeb uczniów, w tym osób 
i instytucji odpowiedzialnych za właściwą organizację nauki dzieci i młodzieży ze SPE. Systemowe 
rozwiązania powinny uwzględniać możliwość indywidualizacji nauczania i elastycznego reagowa-
nia na bieżące potrzeby uczniów, a także działania w szeroko rozumianym środowisku kształcenia 
i wychowania, które ma istotny wpływ na funkcjonowanie i rozwój zarówno poszczególnych 
jednostek, jak i instytucji wspomagających procesy edukacyjne.

Filozofia zintegrowanych działań na rzecz uczniów znajduje swoje odzwierciedlenie w znowe-
lizowanych przepisach, doprecyzowujących między innymi zadania nauczycieli i specjalistów, 
a także poszerzających obszary współdziałania osób zaangażowanych w udzielanie pomocy 
– między innymi poprzez włączanie w ten proces rodziców jako pełnoprawnych partnerów 
współdecydujących o losach edukacyjnych dziecka. Szczególną rolę odgrywają te podmioty, 
które działają najbliżej w środowiskach dzieci i uczniów – bezpośrednio na ich rzecz, a których 
współpraca stanowi kluczowy element efektywnego wsparcia i rzeczywistego zaspokajania 
rozpoznawanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych. Koniecznym warunkiem zrealizowania 
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tego celu jest współpraca instytucji, których statutowe zadania polegają na wspieraniu dziecka, 
jego rodziców, nauczycieli, a także szkoły jako organizacji. 

Istotne znaczenie ma działalność poradni psychologiczno-pedagogicznych, których rolę i znacze-
nie w systemie wsparcia udzielanego przez szkołę ugruntowano w nowych przepisach, między 
innymi poprzez wskazanie nowych form współpracy ze szkołą określonych w rozporządzeniu 
w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej1. Znowelizowane przepisy definiują takie 
obszary działania szkoły i poradni, w których współpraca obu placówek pozwala na wzajemne 
uzupełnianie się i komplementarne wykorzystanie zasobów, na przykład poprzez: organizowanie 
bezpośredniego wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom oraz ich rodzicom na podstawie orze-
czenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wzajemne uczenie się w ramach spotkań zespołów 
nauczycieli i specjalistów, udział w posiedzeniach rad pedagogicznych czy wspólne rozwiązywanie 
problemów. 

Spójne działania obu typów placówek mają służyć nie tylko realizacji wymagań formalnych, ale 
także stanowić czynnik inicjujący powstawanie nowych rozwiązań oraz przyczyniać się do rozwoju 
pracowników każdej z instytucji. Zakres wprowadzanych obecnie zmian, ukierunkowanych na 
wieloprofilowe, kompleksowe, zintegrowane oddziaływania wszystkich podmiotów w środowisku 
ucznia – od rozpoznania potrzeb, poprzez planowanie wsparcia, po ocenę jego efektywności – 
pozwala w ramach ogólnego modelu organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, wyznaczanego przez legislacyjne regulacje, poszukiwać skuteczniejszych niż dotąd 
sposobów rozwiązywania problemów. 

Ideą niniejszego opracowania jest przedstawienie zasadniczych założeń dotyczących organizacji 
kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz warunków sprzyjających 
skutecznym działaniom w tym obszarze. 

W I części publikacji omówiono prawne i organizacyjne aspekty kształcenia uczniów ze spe-
cjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zawarte w niej wskazówki mogą ułatwić organizację pracy 
nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej 
zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach. 

Zawarte w II części proponowane przykłady praktycznych działań mogą stanowić inspirację do 
wdrażania rozwiązań służących efektywnej współpracy najistotniejszych dla dziecka środowisk 
– szkoły i rodziny oraz instytucji wspomagających. Opisane praktyki mogą być również pomocne 
w konstruowaniu lokalnych strategii skutecznego działania na rzecz podnoszenia jakości edukacji, 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, których zadaniem jest prowadzenie 
przedszkoli, szkół, poradni, placówek, a także przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny. 
Mogą okazać się użyteczne dla rodziców i wszystkich zainteresowanych kształceniem mającym 
na celu wdrażanie każdej jednostki do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
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Część I

1.  Prawo oświatowe – najważniejsze zmiany

Modyfikacja struktury szkolnictwa wprowadzona Ustawą – Prawo oświatowe2 zdeterminowała 
szereg zmian w prawie. Dotyczy to w szczególności przepisów wykonawczych wprowadzających 
nowe rozwiązania programowe i organizacyjne czy doprecyzowujących dotychczasowe regulacje. 
Warto przy tym pamiętać, że w najbliższych latach – do czasu zakończenia kształcenia w szkołach 
starego typu lub klasach dotychczasowych szkół funkcjonujących w nowo powstałych placówkach 
– aktualne pozostaną również zapisy wydane na podstawie obowiązującej dotychczas Ustawy 
o systemie oświaty3 i zmieniane na podstawie upoważnień w niej zawartych. W najbliższych 
latach ten stan należy uwzględnić w organizacji pracy szkoły. Mimo licznych analogii pomiędzy 
„starymi” i „nowymi” regulacjami, niektóre działania dyrektorów będą wymagały zastosowania 
różnych podstaw prawnych – między innymi w zakresie tworzenia ramowych planów nauczania, 
realizacji podstaw programowych, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole  
czy dokumentowania jej organizacji, w tym również w odniesieniu do niektórych kwestii dotyczą-
cych organizacji kształcenia uczniów ze SPE (np. w związku z wydłużaniem etapu edukacyjnego). 
Wiele zmian dotyczy także nowych aspektów działania, np. współpracy szkół i przedszkoli 
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Najważniejsze obszary zmian prawnych w związku z wdrażaniem reformy systemu oświaty4: 

Akt prawny Zasadnicze regulacje
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświa-
towe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949)

• Wprowadzenie nowego ustroju szkolnego;
• Stworzenie podstaw prawnych organizowa-

nia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
i kształcenia specjalnego;

• Określenie zasad rekrutacji do szkół 
i przedszkoli;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wpro-
wadzające ustawę – Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 60 i 949)

Potwierdzenie ważności orzeczeń i opinii wyda-
nych przed 1 września 2017 r.; 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.)

Określenie zasad oceniania, klasyfikowania 
i promowania;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pu-
blicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1643);

Wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:
• nowych form zajęć;
• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
• określenie nowych zadań dyrektora w związku 

z organizacją pomocy udzielanej uczniom 
i podnoszeniem jej jakości;

• poszerzenie zakresu działań nauczycieli 
i specjalistów;

2 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949).
3 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198 ze zm.).
4 Wykaz najważniejszych aktów prawa regulujących funkcjonowanie szkół stanowi Załącznik 1. do niniejszego 
opracowania.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organi-
zacji i udzielania pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 
i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591)

• określenie czasu trwania zajęć z zakresu po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej;

• umożliwienie diagnozy w poradni na wniosek 
dyrektora (za zgodą rodziców);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych 
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1652);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1578)

Sprecyzowanie warunków organizacji kształcenia 
uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, w tym:
• zmiana terminów opracowywania indywidual-

nych programów edukacyjno-terapeutycznych 
(IPET) i doprecyzowanie ich zawartości;

• określenie częstotliwości przeprowadzania 
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjo-
nowania uczniów i modyfikacji IPET;

• określenie zakresu rozpoznania dokonywa-
nego w ramach wielospecjalistycznych ocen 
funkcjonowania uczniów;

• stworzenie możliwości organizowania zajęć 
indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów;

• doprecyzowanie zadań dodatkowo zatrudnio-
nych nauczycieli;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporzą-
dzenie w sprawie indywidualnego obowiązko-
wego rocznego przygotowania przedszkolnego 
dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i mło-
dzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1656);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidual-
nego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego naucza-
nia dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1616)

Zasadnicze zmiany związane z miejscem orga-
nizacji zajęć – wyeliminowanie możliwości ich 
organizowania na terenie przedszkola lub szkoły, 
w przypadku orzeczeń wydawanych po 1 wrze-
śnia 2017 r.; 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej 
organizacji publicznych szkół i publicznych przed-
szkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649)

• Organizacja oddziałów, w tym integracyjnych 
i specjalnych;

• Ustalenie czasu trwania zajęć rewalidacyjnych;
• Zasady opracowywania arkuszy organizacji 

szkół i przedszkoli;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegóło-
wych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1575)

Określenie kwalifikacji wymaganych od nauczy-
cieli do zajmowania odpowiedniego stanowiska 
i prowadzenia określonych zajęć;
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz 
podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu umiarko-
wanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 
branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego 
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 356)

Zalecane warunki i formy realizacji zajęć 
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz nowe 
rozwiązania w zakresie kształcenia uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym i znacznym;

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń 
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psycholo-
giczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 1743)

• określenie właściwości zespołów orzekających;
• wprowadzenie nowych wzorów oraz treści 

orzeczeń i opinii; 
• skrócenie terminów wydawania orzeczeń; 
• określenie zasad prowadzenia diagnozy, 

w przypadkach odmienności kulturowej  
i ograniczeń w komunikowaniu się;

• zapewnienie możliwości udziału innych 
osób niż rodzice w posiedzeniu zespołu 
orzekającego; 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  
o finansowaniu zadań oświatowych  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203)

Określenie zasad finansowania zadań z zakresu 
oświaty:
• podziału subwencji;
• udzielania dotacji;
• finansowania świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym;

Zmiany w Karcie Nauczyciela*, w tym:
• wprowadzenie zasad oceniania pracy 

nauczycieli;
• określenie pensum nauczycieli;
• określenie sposobu zatrudniania nauczycieli 

w szkołach innych niż prowadzone przez JST;
• wydłużenie stażu wymaganego do uzyskania 

kolejnego stopnia awansu zawodowego;
• likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela 

i asystenta wychowawcy świetlicy;
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wyma-
gań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1611)

Określenie niezbędnych działań, które mają 
podejmować wszystkie szkoły, w celu zapewnie-
nia każdemu uczniowi warunków do rozwoju 
oraz podnoszenia jakości pracy i doskonalenia 
organizacyjnego, w tym rezygnacja z poziomów 
spełniania wymagań.

* Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189 ze zm.).
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2.  Cele i założenia edukacji włączającej

Wdrażane aktualnie zmiany w systemie oświaty to nie tylko rezultat przeprowadzonej reformy. 
Należy podkreślić, że prawo oświatowe stanowi realizację konstytucyjnego prawa do nauki, 
potwierdzonego w ustawie. Zgodnie z art. 1 Ustawy – Prawo oświatowe system oświaty zapewnia 
między innymi:

• realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 
prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju;

• wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
• wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane 
przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;

• dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 
uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i spe-
cjalnych form pracy dydaktycznej;

• możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepeł-
nosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym – 
zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

• opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi – przez umożliwianie realizowania zindywiduali-
zowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;

• opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie im realizacji indywi-
dualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie;

• przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia oraz upowszech-
nianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie w szkołach 
wyższych;

• podejmowanie działań sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecz-
nym i gospodarczym. 

Polityka oświatowa ma na celu również wypełnienie zobowiązań państwa zgodnych z zasa-
dami prawa międzynarodowego. Służy wdrożeniu zaleceń z dokumentów uchwalonych przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych i Unię Europejską oraz rekomendacji środowisk osób 
niepełnosprawnych, rodziców dzieci z niepełnosprawnością, osób i organizacji pracujących na 
rzecz niepełnosprawnych. Dokumenty te wprowadzają zakaz dyskryminacji i zobowiązują do 
zapewnienia i poszanowania pełni praw osób niepełnosprawnych – w tym do pełnego włączenia 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością w kształcenie na wszystkich etapach oferowane przez 
powszechny system edukacji. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach 
systemu oświaty to jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa 
w roku szkolnym 2017/2018. 

Idea edukacji włączającej jest efektem wieloletnich przemian w dążeniu do zapewnienia wysokiej 
jakości kształcenia wszystkich uczniów. Dotychczasowe rozwiązania w tym zakresie oparte są 
na równoległym funkcjonowaniu systemów kształcenia – ogólnodostępnego oraz szkolnic-
twa integracyjnego i specjalnego, kierowanego wyłącznie do uczniów z niepełnosprawnością. 
W efekcie dzieci i młodzież niepełnosprawne często uczęszczają do szkół specjalnych zamiast 
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uczyć się z pełnosprawnymi rówieśnikami lub uczą się obok pełnosprawnych kolegów w szkołach 
i oddziałach integracyjnych. Skutkiem koncentrowania się na zapewnianiu uczniom niepełno-
sprawnym specjalistycznego wsparcia, specjalnych warunków, metod i form pracy w specyficznie 
zorganizowanym środowisku edukacyjnym stawała się marginalizacja jednego z najistotniejszych 
celów kształcenia specjalnego, jakim jest realne włączanie w życie społeczne na każdym etapie 
rozwoju, pozwalające na przygotowanie do samodzielności i efektywne wchodzenie w interakcje 
społeczne, a także zapewniające jakość dorosłego życia po zakończeniu edukacji. 

Nabywanie kompetencji w tym zakresie możliwe jest jedynie w toku tworzenia relacji z rówie-
śnikami, prób podtrzymywania więzi, dostrzegania potrzeb innych, pracy zespołowej w kon-
tekście zrozumienia i aprobaty dla odmienności, budowania własnej tożsamości w poczuciu 
przynależności do grupy. Nie mając takich doświadczeń, dziecko niepełnosprawne – pomimo 
podejmowanych przez szkołę oddziaływań wspomagających – w wielu sytuacjach życia codzien-
nego pozostanie niepełnosprawne po jej ukończeniu. Społeczny wymiar edukacji ma więc fun-
damentalne znaczenie dla jej końcowych efektów – przygotowania ucznia niepełnosprawnego, 
a także jego otoczenia, do współistnienia w życiu społecznym, realizacji życiowych zamierzeń na 
miarę indywidualnych możliwości i na równych prawach. Takie myślenie unaocznia konieczność 
szerszego spojrzenia na edukację włączającą – nie tylko jako na umożliwienie dzieciom z nie-
pełnosprawnością uczęszczania do szkół ogólnodostępnych. Determinuje przy tym potrzebę 
zmiany szkół w taki sposób, by lepiej odpowiadały na potrzeby uczniów5.

Schemat 1. Ewolucja modelu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością

Źródło: Wiszejko-Wierzbicka D., (2012), Specjalne potrzeby ucznia czy szkoły? Przewodnik po edukacji włączającej 
pomocą w rozwijaniu kształcenia i uczestnictwa w życiu szkoły, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, 
rozwiązania”, nr III/2012, (4), s. 75.

5 Zob. ODN Łomża, Edukacja włączająca, dostępny online: http://www.odnlomza.pl/files/609235765/file/eduka-
cja_W%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca.Pdf [dostęp: 11 lipca 2018 r.].

http://www.odnlomza.pl/files/609235765/file/Edukacja_w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca.pdf
http://www.odnlomza.pl/files/609235765/file/Edukacja_w%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca.pdf
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Idea edukacji włączającej jest konsekwencją dokonujących się na przestrzeni wielu lat zmian 
zmierzających do zrównania praw osób z niepełnosprawnością i przeciwdziałania ich dyskry-
minacji w kontekście powszechnych praw i wolności, w tym zapewnienia równego dostępu 
do edukacji jako fundamentalnego czynnika wyrównującego szanse na pełny udział w życiu 
społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. Wśród wielu dokumentów prawa między-
narodowego6 najistotniejszym aktem jest ratyfikowana przez Polskę Konwencja o prawach osób 
niepełnosprawnych, stanowiąca zobowiązanie do zapewnienia i popierania pełnej realizacji praw 
człowieka oraz podstawowych wolności wszystkich osób niepełnosprawnych, bez jakiejkolwiek 
dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, między innymi poprzez przyjęcie regulacji 
prawnych i innych działań w celu wdrożenia praw uznanych w Konwencji. 

Zobowiązanie wynikające z art. 24 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych obliguje 
państwo do zorganizowania włączającego systemu kształcenia – umożliwiającego integrację na 
wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym, zmierzającego do:

• pełnego rozwoju potencjału oraz poczucia godności i własnej wartości, a także wzmoc-
nienia poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i różnorodności ludzkiej;

• rozwijania przez osoby niepełnosprawne osobowości, talentów i kreatywności,  
a także zdolności umysłowych i fizycznych, przy pełnym wykorzystaniu ich możliwości;

• umożliwienia osobom niepełnosprawnym efektywnego funkcjonowania w wolnym 
społeczeństwie.

Konsekwencją realizacji tego prawa jest zapewnienie, że:
• osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze 

względu na niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane 
z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole podstawowej lub z nauczania na poziomie 
średnim;

• osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego, bezpłatnego nauczania obowiąz-
kowego wysokiej jakości, na poziomie podstawowymi średnim, na zasadzie równości 
z innymi osobami, w społecznościach, w których żyją;

• wprowadzane będą racjonalne usprawnienia, zgodnie z indywidualnymi potrzebami;
• osoby niepełnosprawne będą uzyskiwać niezbędne wsparcie, w ramach powszechnego 

systemu edukacji, w celu zwiększenia skuteczności ich nauczania;
• stosowane będą skuteczne środki zindywidualizowanego wsparcia w środowisku, które 

maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny, zgodnie z celem pełnego włączenia.

„Włączanie – to proces traktowania i zaspokajania różnorodnych potrzeb wszystkich uczniów 
poprzez zwiększanie ich uczestnictwa w nauce, kulturze i społeczności oraz redukcję wykluczenia 
z edukacji w ogóle, jak i w jej obrębie. Wymaga to zmian i modyfikacji treści, podejść, struktur  
i strategii sterowanych wspólną wizją obejmującą wszystkie dzieci oraz przekonaniem, że to 
system powszechnej oświaty jest odpowiedzialny za ich edukację”.

Źródło: Firkowska-Mankiewicz A., (2012), Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły, 
Warszawa: ORE.

6 W Załączniku 2 znajduje się wykaz wybranych aktów prawnych dotyczących praw osób z niepełnosprawnością.
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Badania7 i praktyczne doświadczenia dowodzą, że wysokie wyniki szkoły oraz równe traktowanie 
uczniów mogą ze sobą korelować. Kraje osiągające najlepsze wyniki w nauczaniu wykazują 
tendencję do podnoszenia osiągnięć edukacyjnych wszystkich uczniów. Jednocześnie prak-
tyka pokazuje, że obcowanie różnorodnością to codzienność współczesnej szkoły, która musi 
umieć poradzić sobie z wielowymiarowym zróżnicowaniem potrzeb uczniów: w aspekcie ich 
indywidualnej odmienności czy różnic w rozwoju, ale także w kontekście wielokulturowości, 
odmiennych wcześniejszych doświadczeń edukacyjnych, preferencji w zakresie stylów ucze- 
nia się, w tempie nabywania wiedzy i umiejętności, jak również pod względem ich wrodzonych 
predyspozycji i uzdolnień.

Niepełnosprawność w takim ujęciu jawi się więc jako jeden z wielu czynników determinujących 
zróżnicowanie potrzeb uczniów, których zaspokojenie szkoła powinna każdemu z nich umożliwiać. 
W edukacji włączającej akcent z analizowania odmienności uczniów niepełnosprawnych prze- 
nosi się na akceptację różnic i dostrzeganie różnorodności wszystkich uczniów, z uwzględnieniem 
ich rzeczywistego uczestnictwa w życiu szkoły. Celem edukacji włączającej jest poszerzenie dostępu 
do edukacji służące zwiększeniu szans edukacyjnych, promocja pełnego uczestnictwa w systemie 
kształcenia uczniów narażonych na wykluczenie, a także propagowanie możliwości wykorzystywa-
nia przez wszystkich uczniów własnego potencjału. Istotnym czynnikiem prowadzącym do osiąg- 
nięcia tego celu jest wypracowanie na poziomie szkoły szczególnego rodzaju etosu i kultury 
organizacyjnej, bazujących na pozytywnym nastawieniu wobec idei otwarcia na różnorodność 
w społeczności uczniowskiej oraz zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. 

„Termin >edukacja włączająca< nie dotyczy jedynie tych uczniów, u których rozpoznano specjalne 
potrzeby edukacyjne, lecz obejmuje znacznie szerszą grupę dzieci i młodzieży narażonych na wy-
kluczenie. Łączy się to także z uznaniem faktu, iż wysoka jakość oferty edukacyjnej udostępnianej 
uczniom ze SPE w ramach systemu szkół rejonowych musi się przekładać na wysoką jakość oferty 
edukacyjnej adresowanej do wszystkich uczniów”.

Źródło: Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, (2009), Kluczowe Zasady 
Dotyczące Promocji Jakości w Edukacji Włączającej, Odense, Dania: Europejska Agencja Rozwoju Edukacji 
Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami.

Zgodnie z tym założeniem szkoła włączająca uwzględnia w swojej działalności:
• rolę i znaczenie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności: uczniów, rodziców, nau- 

czycieli i innych pracowników szkoły; w jasny sposób komunikuje wszystkim członkom 
społeczności szkolnej swoje cele, jest otwarta na głos wszystkich osób ją tworzących;

• promocję idei edukacji włączającej z wyraźnym uwzględnieniem kwestii związanych 
z rozwojem szkoły oraz odpowiedzialności za skuteczne zaspokajanie szerokiego zakresu 
potrzeb edukacyjnych uczniów;

• postrzeganie różnorodności jako zalety i dodatkowego impulsu do pogłębiania przez 
nauczycieli wiedzy oraz do rozwoju całej szkoły;

7 OECD, (2011), Education at glance. 2011 OECD indicators, Paryż: OECD Publishing; Willms J.D., (2006), Learning 
Divides: Ten Policy Questions About the Performance and Equity of Schools and Schooling Systems, Montreal: 
UNESCO, Institute for Statistics, za: Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, (2014), 
Pięć kluczowych przesłań dla edukacji włączającej. Od teorii do praktyki, Odense, Dania: Europejska Agencja  
ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. 
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• unikanie wszelkich form segregowania uczniów oraz promocję idei szkoły dla wszystkich, 
gwarantującej równość szans edukacyjnych wszystkim uczniom; przestrzeganie praw 
dziecka i praw ucznia;

• stałe doskonalenie nauczycieli, rozwijanie ich umiejętności w taki sposób, by mogli wy- 
chodzić naprzeciw zróżnicowanym potrzebom wszystkich uczniów;

• rozpoznawanie czynników wpływających na przebieg nauczania – przewidywanie, jakie 
przeszkody mogą się pojawić, a także likwidowanie barier uniemożliwiających uczenie się, 
współuczestnictwo i postępy uczniów; 

• poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań wobec konieczności odpowiadania na potrzeby 
zróżnicowanych grup uczniów; opracowywanie metod skutecznego wspierania wszyst-
kich uczniów; uwzględnianie zasobów dydaktycznych promujących edukację włączającą 
i dostosowanych do realnych potrzeb;

• ukierunkowanie nauczania na zaspokajanie rozmaitych potrzeb edukacyjnych, rozumiane 
jako podejście gwarantujące wysoką jakość oferty edukacyjnej adresowanej do wszystkich 
uczniów, a nie koncentrujące się jedynie na wybranych grupach społeczności uczniowskiej;

• podejmowanie działań zapewniających czynne zaangażowanie uczniów w życie szkoły 
we wszystkich jego aspektach – w perspektywie kontynuowania nauki przez wszystkich 
uczniów i wykorzystywania przez nich, w możliwie najlepszy sposób, zdobytej wiedzy 
w codziennym życiu, w pracy czy też w szeroko rozumianej sferze publicznej;

• odchodzenie od modelu pracy indywidualnej na rzecz pracy zespołowej, a także inter-
dyscyplinarne podejście do procesu dydaktycznego jako opartego na wymianie wiedzy 
i poddawaniu swoich doświadczeń krytycznej refleksji;

• partnerską współpracę z rodzicami uczniów, przestrzeganie ich prawa do decydowania 
o wyborze ścieżki kształcenia odpowiedniej dla dziecka;

• pozytywne postrzeganie zróżnicowania kadry pedagogicznej i grona uczniów – zachęcanie 
do działań zespołowych i wspieranie nowatorskich przedsięwzięć;

• budowanie i wykorzystywanie lokalnych struktur wsparcia służących promowaniu edukacji 
włączającej, współpraca z organizacjami i instytucjami oraz specjalistami wspomagającymi 
szkołę w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów (inne szkoły, w tym szkoły specjalne, 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, organizacje 
i stowarzyszenia itp.).

Kształcenie dzieci i młodzieży niepełnosprawnych powinno odbywać się w placówkach (przed-
szkolu lub szkole) zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania, zapewniających im realizację  
zapisów z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Inkluzja w edukacji oznacza więc dla 
placówek zmianę podejścia – wymaga tego, by postrzeganie trudności ucznia jako problemu za-
stąpić eliminowaniem we własnym środowisku czynników, które okazują się dla ucznia barierami.

„Edukacja włączająca podejmuje problem, jak przekształcić system oświaty i środowisko uczenia 
się tak, by odpowiedzieć na zróżnicowanie uczniów. Jej celem jest zapewnienie, by i nauczyciele  
i uczniowie czuli się dobrze z tą różnorodnością i traktowali ją raczej jako wyzwanie i wzbogacenie 
środowiska uczenia się, niż jako problem”.

Źródło: Firkowska-Mankiewicz A., (2012), Edukacja włączająca zadaniem na dziś polskiej szkoły, 
Warszawa: ORE.



DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

17

Inkluzyjne podejście pozwala na tworzenie szkoły, w której wszyscy osiągają wymierne korzyści 
dzięki wzbogacaniu środowiska uczenia się zorientowanego na różnorodność potrzeb uczniów. 
Jednak do wdrożenia idei edukacji włączającej nie wystarczy jedynie zobowiązanie formalne. 
Pracownicy „szkoły dla wszystkich uczniów” powinni być przekonani o możliwości stworzenia 
placówki włączającej. Taka szkoła przełamuje dotychczasowe schematy funkcjonowania i kładzie 
większy nacisk na praktyczne działania, bazujące na doświadczaniu, aktywności i zespołowym 
uczeniu się. Prawne uwarunkowania, kierunki polityki oświatowej oraz lokalny system wsparcia 
szkoły mogą być mechanizmem sprzyjającym w kreowaniu polityki włączania i respektowania 
równych praw.

Wskaźniki do wykorzystania w analizie funkcjonowania szkoły na etapie przygotowania, 
wdrażania, rozwoju i weryfikacji działania, zgodnie z koncepcją szkoły włączającej8: 

1. Uczniowie mają zagwarantowane prawo do aktywnego uczestniczenia we wszystkich 
formach działalności szkoły.

2. Proces nauczania i uczenia się jest planowany z myślą o wszystkich uczniach.
3. Działalność szkoły jest ukierunkowana na rozwijanie zrozumienia i szacunku dla różno- 

rodności. 
4. Podczas zajęć edukacyjnych wszyscy uczniowie są zaangażowani.
5. Stosowane są rozmaite metody pracy z uwzględnieniem stylów uczenia się i zróżnico-

wanych strategii nauczania.
6. Uczniowie doświadczają sukcesów w procesie uczenia się.
7. Działalność edukacyjna szkoły jest ukierunkowana na rozwijanie zrozumienia wobec różno- 

rodności kulturowej w społeczeństwie. 
8. Uczniowie biorą udział w procesie oceniania i promowania osiągnięć.
9. Trudności w uczeniu się postrzegane są jako szansa na rozwijanie i doskonalenie 

umiejętności. 

3.  Organizacja kształcenia specjalnego w przedszkolu  
i szkole ogólnodostępnej

Zgodnie z art. 127 ust. 1 Ustawy – Prawo oświatowe kształceniem specjalnym obejmuje się 
dzieci i młodzież wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. uczniów 
posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczne poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. 

Prawo to przysługuje dzieciom i młodzieży:
• niepełnosprawnym – tj. uczniom: niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, sła-

bowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi;

8 Na podstawie wytycznych The Centre for Studies on Inclusive Education, za: UNESCO, Guidelines for Inclusion: 
Ensuring Access to Education for All, (2005), Paryż: UNESCO, s. 30, dostępne online: http://unesdoc.unesco.org/
images/0014/001402/140224e.pdf [dostęp: 16 sierpnia 2018 r.].
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• zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
• niedostosowanym społecznie.

Możliwe formy kształcenia dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego to:

• przedszkola: 
— ogólnodostępne, 
— ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, 
— integracyjne, 
— ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi, 
— specjalne;

• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;
• inne formy wychowania przedszkolnego;
• szkoły: 

— ogólnodostępne, 
— ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, 
— integracyjne, 
— ogólnodostępne z oddziałami specjalnymi, 
— specjalne, w tym szkoły specjalne przysposabiające do pracy;

• ośrodki: 
— młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 
— młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
— specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
— specjalne ośrodki wychowawcze, 
— ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.

Ważne!

 ¨ Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym 
roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
• 20. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej,
• 24. rok życia – w przypadku szkoły ponadpodstawowej,
z uwzględnieniem, że:
• uczniowie w klasach dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych zachowują 

prawo kształcenia do 21. roku życia – w przypadku gimnazjum – i do 24. roku życia 
– w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej (lub do czasu zakończenia kształcenia 
w klasach tych szkół),

• uczniowie z chorobami przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, z zaburze-
niami zachowania i zagrożeni uzależnieniem, posiadający orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, którzy przed dniem 1 września 2011 r. rozpoczęli naukę 
w szkole integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, szkole 
specjalnej lub oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej, mogą kontynuować 
naukę w takiej szkole lub oddziale do ukończenia szkoły danego typu.
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 ¨ Dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie organizuje się 
przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych.

 ¨ Szkoły specjalne przysposabiające do pracy są przeznaczone wyłącznie dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 
dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 ¨ W szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się oddziałów specjalnych dla uczniów 
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Prawo 
do kształcenia specjalnego uczniowie ci mogą realizować na każdym etapie edukacji:
• uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym – we wszystkich typach 

szkół oraz w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach 
wychowawczych;

• uczniowie posiadający orzeczenie z uwagi na niedostosowanie społeczne – 
we wszystkich typach szkół i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

• odrębne oddziały dla uczniów niedostosowanych społecznie i uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym organizuje się jedynie w szkołach specjalnych.

O wyborze szkoły decydują rodzice, a każde dziecko lub uczeń ma prawo realizować obowiązek 
szkolny w placówce zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania. Szkoła, do której uczęszcza 
uczeń, ma obowiązek realizacji kształcenia zgodnie z zaleceniami w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego i potrzebami ucznia. 

Ważne!

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest jednoznacznym wskazaniem do 
zastosowania wobec dziecka lub ucznia specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dosto-
sowania programu wychowania przedszkolnego i programu nauczania do indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym do 
opracowania dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). 
Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia9.

Reforma systemu oświaty wprowadza przepisy przejściowe dotyczące zachowania waż-
ności orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed wejściem w życie 
przepisów zmieniających ustrój szkolny10. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 
wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują ważność na okres, na jaki zostały 
wydane, tj. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na okres:
• I etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie 

IV szkoły podstawowej;
• II etapu edukacyjnego – zachowują ważność do czasu zakończenia kształcenia  

w szkole podstawowej.

9 Art. 68 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
10 Art. 312 ust. 1 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.).
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Przykład

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na I etap edukacyjny w roku szkolnym 
2016/2017 dla dziecka, które podjęło w tym roku naukę w klasie I, będzie ważne do zakończenia 
nauki w klasie IV. Ważność orzeczenia wydanego dla dziecka, które w roku szkolnym 2017/2018 
podjęło naukę w szkole, ale uzyskało orzeczenie po 1 września 2017 r., upłynie z końcem nauki 
tego dziecka w klasie III. 

4.  Przygotowanie przedszkoli i szkół do realizowania idei 
edukacji włączającej

Obecny model systemu edukacji przewiduje możliwość realizowania prawa do korzystania 
z wychowania przedszkolnego oraz obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku 
szkolnego przez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przed-
szkolach i szkołach specjalnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych. Przepisy gwarantują 
przy tym edukację tej grupy dzieci i młodzieży w placówce najbliższej miejsca zamieszkania. 
Dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie publicznej szkoły podstawowej są do niej przyjmo-
wane automatycznie. Natomiast w trakcie naboru do przedszkoli niepełnosprawność dziecka 
uznana jest za ustawowe kryterium rekrutacji, które daje dziecku pierwszeństwo przed ró-
wieśnikami w przypadku wyboru przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania. Oznacza to, że 
każde przedszkole i każda szkoła muszą być gotowe, by przyjąć ucznia posiadającego orzeczenie 
i zapewnić mu odpowiednie warunki kształcenia specjalnego. Gotowość ta musi wyrażać się 
zarówno w odpowiednim przygotowaniu środowiska fizycznego – odpowiedniej bazy loka-
lowej, wyposażenia, zasobów kadrowych, przygotowania merytorycznego, likwidacji barier 
architektonicznych, jak i w wymiarze społecznym – stworzeniu klimatu tolerancji, szacunku dla 
odmienności, akceptowaniu różnorodności postaw, i przekonań w poczuciu wspólnoty z innymi 
ludźmi – tak w szkole, jak i w jej otoczeniu. 

W przygotowaniu szkoły do pracy z uczniami ze SPE warto wziąć pod uwagę, że nauczyciele 
w szkołach ogólnodostępnych nie muszą posiadać przygotowania w zakresie pedagogiki specjal-
nej, jednak każdy z pracowników szkoły, obok formalnych kwalifikacji, powinien mieć również 
poczucie kompetencji – w tym wiedzę i umiejętności pozwalające mu profesjonalnie realizować 
zadania, podejmować wyzwania, wdrażać nowatorskie rozwiązania pedagogiczne i osiągać sa-
tysfakcję z wykonywanej pracy. W zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu przygotowania 
kadry do pracy z uczniami ze SPE trzeba wziąć pod uwagę przygotowanie nauczycieli i potrzebę 
ich doskonalenia zawodowego jeszcze zanim dziecko pojawi się w szkole. W przypadku przyjęcia 
do szkoły ucznia ze SPE, w tym z niepełnosprawnością, należy zadbać o przygotowanie zespołu 
nauczycieli i specjalistów do pracy z tym uczniem, organizując odpowiednie szkolenia, planując 
zakup literatury, organizując konsultacje ze specjalistą z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
umożliwiając rozwijanie kompetencji poprzez realizację form doskonalenia dających adekwatne 
kwalifikacje, np. studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne. Opracowując plan doskonalenia  
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zawodowego i planując podział środków, dyrektor powinien również wziąć pod uwagę przy-
gotowanie nauczycieli w zakresie pozwalającym na indywidualizację pracy z każdym uczniem. 

Za zatrudnianie nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami, ale także za wsparcie pracowników 
w realizacji ich zadań odpowiada dyrektor szkoły. Powinien on dążyć do zapewnienia nauczycie-
lom możliwości wymiany doświadczeń, uczenia się od siebie nawzajem, np. wykorzystując ścieżkę 
awansu zawodowego jako systemowy czynnik rozwoju kadry pedagogicznej, organizując zespoły 
problemowe itp. W przygotowaniu do pracy z uczniami ze SPE istotnym wsparciem dla szkoły 
może być również współpraca z innymi szkołami, także specjalnymi, ze specjalistami z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i innych instytucji, w tym działania w zakresie kompleksowego 
wspomagania szkół i przedszkoli.

Szkoła powinna również zatrudniać specjalistów posiadających kwalifikacje do prowadzenia 
zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych itp. W niektórych 
sytuacjach wskazane może być zatrudnienie dodatkowo nauczycieli posiadających przygotowanie 
w zakresie pedagogiki specjalnej – w celu współorganizowania kształcenia specjalnego, tzw. nau- 
czycieli wspomagających (za zgodą organu prowadzącego). W przedszkolach ogólnodostęp-
nych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których 
kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności 
sprzężone zatrudnienie dodatkowej kadry jest obligatoryjne. 

Przykład

Do szkoły ogólnodostępnej uczęszcza dwóch uczniów z niepełnosprawnością, jeden z zespołem 
Aspergera, drugi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. W szkole jest już zatrud-
niony tzw. nauczyciel wspomagający. Uczeń z zespołem Aspergera nie wymaga dodatkowego 
wsparcia podczas zajęć edukacyjnych, jednak konieczne jest jednak zapewnienie mu odpo-
wiednich zajęć rewalidacyjnych. Drugie dziecko wymaga w świetle swych potrzeb edukacyjnych 
dodatkowego wsparcia podczas lekcji z uwagi na niskie tempo pracy, trudności w koncentra-
cji uwagi, występujące niekiedy trudne zachowania. Dyrektor musi zdecydować, jaki rodzaj 
specjalnego przygotowania będzie konieczny, by zapewnić optymalne wsparcie tym uczniom. 
Specjaliści prowadzący zajęcia rewalidacyjne z uczniami z niepełnosprawnością muszą posiadać 
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, np. dla ucznia słabowidzącego 
– tyflopedagogiczne, dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagogiczne. 
Inni specjaliści zatrudnieni w szkole, np. psycholog, logopeda, pedagog, mogą prowadzić zajęcia 
specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także niektóre zajęcia re-
walidacyjne zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami (np. terapia logopedyczna, zajęcia z zakresu 
komunikacji czy rozwijające kompetencje społeczne). Dobór specjalisty każdorazowo powinien być 
uzależniony od potrzeb ucznia i rodzaju zajęć, jakich prowadzenie dyrektor zamierza powierzyć 
danemu pracownikowi. 

Działania związane z zatrudnieniem dodatkowych pracowników powinny być podjęte w po-
rozumieniu z organem prowadzącym, który zatwierdza organizację pracy szkoły i finansuje jej 
działalność. Zwiększenie zatrudnienia z pewnością będzie skutkowało koniecznością uwzględ-
nienia dodatkowych środków w planie finansowym szkoły oraz zmianami w arkuszu organizacji. 
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W szkole ogólnodostępnej dyrektor może zatrudnić nauczyciela posiadającego przygotowanie 
w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistę lub pomoc nauczyciela. Jednakże nie każdy uczeń 
niepełnosprawny wymaga stale dodatkowego wsparcia osoby dorosłej – pomocy nauczyciela, 
asystenta czy pedagoga specjalnego. Pomoc powinna być organizowana w zakresie określonym 
przepisami prawa, zgodnie z realnymi potrzebami ucznia – nie „na wyrost” – i dotyczyć tych ob-
szarów, w których rzeczywiście wymaga on dodatkowego wsparcia. Oznacza to, że dyrektor szkoły, 
po zapoznaniu się z treścią orzeczenia i wynikami wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania 
ucznia oraz po dokonaniu analizy zasobów kadrowych szkoły, powinien zdecydować o tym, kogo 
i w jakim wymiarze zatrudni, by zrealizować zalecenia zawarte w orzeczeniu zgodnie z potrzebami 
ucznia. Może to być zarówno jedna osoba, np. nauczyciel wspomagający, jak i określony specjalista 
zatrudniony np. do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych lub terapeutycznych, a w uzasadnionych 
przypadkach również inne osoby. W omawianym przypadku dyrektor powinien więc rozważyć, 
na jakie stanowisko i w jakim wymiarze zatrudni określonych specjalistów, oraz tak zaplanować 
ich zadania, by potrzeby obu uczniów zostały zaspokojone. W kontekście specyfiki potrzeb tych 
uczniów dyrektor posiada również możliwość zawarcia porozumienia z wolontariuszem, którego 
działania mogą poszerzyć ofertę szkoły w zakresie wspierania uczniów i nie będą generowały 
dodatkowych kosztów. 

Ważne!

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych uchyla przepisy dotyczące możliwości zatrud-
niania w klasach I–III szkół podstawowych asystentów nauczycieli i asystentów wycho-
wawcy świetlicy. Osoby zatrudnione w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta 
nauczyciela, asystenta osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 86, 
lub asystenta wychowawcy świetlicy mogą być nadal zatrudnione na tym stanowisku  
na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2020 r.11

Warto pamiętać, że zatrudnienie odpowiednio przygotowanych nauczycieli i specjalistów pozwoli 
również na udzielenie właściwej pomocy wszystkim nauczycielom pracującym z dzieckiem. 
Specjaliści mają obowiązek współpracy z nauczycielami w ramach zintegrowanych działań, 
a także wspierania ich w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych uczniów i w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Obligatoryjna jest współpraca w opracowywaniu i realizacji indywidualnych programów edu-
kacyjno-terapeutycznych. Warto zadbać, aby nauczyciele i specjaliści, a także inni pracownicy 
szkoły, znali również obowiązujące przepisy i mieli świadomość wynikających z nich zadań 
i obowiązków oraz realizowali je zgodnie z kompetencjami.

11 Art. 86 pkt 4 lit. b, art. 143 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).
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5.  Organizacja oddziałów specjalnych i integracyjnych  
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych

Jedną z możliwości elastycznego reagowania na potrzeby uczniów niepełnosprawnych jest 
również tworzenie w szkołach oddziałów specjalnych i integracyjnych. Odziały takie mogą być 
organizowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu w sprawie szczegółowej organizacji 
szkół i przedszkoli12. Elastyczność w organizacji form kształcenia może ułatwić zaspokojenie 
potrzeb uczniów poprzez zintegrowanie oddziaływań, stały skład kadry pedagogicznej oraz 
innych osób dodatkowo zatrudnionych, a także obniżyć koszta udzielanego wsparcia.

Decyzje organizacyjne każdorazowo powinny być uzasadnione rzeczywistymi potrzebami uczniów, 
np. koniecznością przygotowania do włączenia i nauki w oddziale ogólnodostępnym, w celu 
wyeliminowania ewentualnych niekorzystnych zjawisk w okresie adaptacji uczniów w nowym 
środowisku czy w celu przygotowania zespołu klasowego na przyjęcie niepełnosprawnych 
kolegów. Takie działanie może zapobiec powstawaniu barier utrudniających pełne włączenie 
ucznia z niepełnosprawnością, wynikających np. z braku poczucia bezpieczeństwa, ograniczonych 
umiejętności nawiązywania satysfakcjonujących relacji z dorosłymi i rówieśnikami, problemów 
emocjonalnych powodowanych wymaganiami w nowym otoczeniu, trudności z funkcjonowa-
niem w środowisku pełnym bodźców itp. Doboru dzieci i uczniów do oddziału integracyjnego 
dokonuje dyrektor szkoły lub przedszkola, za zgodą ich rodziców, z uwzględnieniem indywidu-
alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów, 
w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

6.  Zadania szkoły w zakresie organizacji kształcenia 
specjalnego

Każde przedszkole i szkoła muszą zapewnić uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego:

1.  Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
Kształcenie specjalne organizuje się z uwzględnieniem wskazań z orzeczenia na podstawie 
indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Uzupełnieniem tych zaleceń jest 
rozpoznanie zapotrzebowania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego dokonywane w ramach wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania 
ucznia, we współpracy z rodzicami oraz, w razie konieczności, we współpracy z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. W celu zgromadzenia moż-
liwie pełnych informacji o potrzebach ucznia, możliwa jest również – za zgodą rodziców 
ucznia – współpraca z innymi podmiotami, np. z terapeutą z innej placówki. Wsparciem 
dla szkoły w realizacji niezbędnych form wsparcia może być poradnia psychologiczno-

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji pu-
blicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649).
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-pedagogiczna, której zadaniem jest współpraca z przedszkolami i szkołami w udzielaniu 
i organizowaniu pomocy oraz opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów 
edukacyjno-terapeutycznych.

2.  Warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie ze względu 
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci 
lub uczniów
Na pisemny wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły13 poradnia jest zobowiązana do współ-
pracy ze szkołą w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego 
i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunika-
cyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepeł-
nosprawnego. Takie zalecenie powinno być również zawarte w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego oraz – w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od 
potrzeb, uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, poprzez 
określenie rodzaju i sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju 
niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających 
to kształcenie.

3.  Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Rodzaje zajęć specjalistycznych kierowanych do dzieci i uczniów posiadających orzeczenia  
o potrzebie kształcenia specjalnego:
• Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

—  Przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym 
specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

—  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
• Zajęcia logopedyczne

—  Przeznaczone są dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności 
językowych.

—  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
• Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

—  Przeznaczone są dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
—  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczest-

ników jest uzasadnione potrzebami uczniów.
• Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

—  Przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających 
problemy z funkcjonowaniem w przedszkolu, szkole lub placówce oraz z aktywnym 
i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły lub placówki.

—  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.

W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego plano-
wanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem 
zespołu, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów. Zespół ustala 

13 § 9 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych 
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.).
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formy i okres udzielania pomocy, a także wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą 
realizowane. Podczas planowania i koordynowania pomocy uwzględnia się wymiar godzin 
przewidzianych na realizację poszczególnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, 
w danym roku szkolnym. 

4.  Inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 
resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne
Przepisy zobowiązują do zapewnienia:
• uczniom niepełnosprawnym 

—  w oddziałach ogólnodostępnych i integracyjnych – dodatkowego wsparcia w formie 
2 godzin zajęć rewalidacyjnych, także w przypadku uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym uczniów z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnospraw-
ność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

—  w oddziałach specjalnych – 8, 10 lub 12 godzin na oddział, w zależności od typu 
szkoły14;

• uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym zajęć socjoterapeutycznych;
• uczniom niedostosowanym społecznie zajęć resocjalizacyjnych.

Zespół nauczycieli i specjalistów, opracowujący w szkole indywidualny program edukacyj-
no-terapeutyczny wskazuje w programie zajęcia rewalidacyjne, z uwzględnieniem rodzaju 
zajęć wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym w szczególności:
• naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych 

alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;
• naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspo-

magających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niepełno-
sprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;

• zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –  
w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Wskazane w przepisach rodzaje zajęć rewalidacyjnych nie wyczerpują wszystkich moż-
liwości. Specyfika potrzeb uczniów z niepełnosprawnością jest bardzo zróżnicowana, 
każdorazowo więc zajęcia powinny być dostosowywane do rodzaju niepełnosprawności 
uczniów oraz indywidualnych potrzeb konkretnego dziecka lub ucznia.

5.  Integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub ucznia-
mi pełnosprawnymi
Fundamentem edukacji włączającej jest szkolny system wartości gwarantujący rzeczywiste 
współistnienie wszystkich uczestników życia szkoły czy przedszkola na równych prawach. 
Realizacja tych praw wymaga planowych, systemowych działań, które pozwolą na praktyczną 
realizację idei równych szans, akceptacji indywidualności i różnorodności. W tym zakresie 
każde przedszkole i szkoła powinny przede wszystkim zadbać o budowanie partnerskich, 
podmiotowych relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami szkolnego życia – począwszy od wła-

14 Załączniki do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów 
nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703).
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ściwych interakcji rówieśniczych, poprzez relacje z rodzicami, jak też pomiędzy pracownikami 
szkoły. Istotne w tym obszarze jest przede wszystkim zaangażowanie nauczycieli w proces 
wychowania w szkole, w kształtowanie relacji z uczniami i pomiędzy nimi, w aktywizację 
aktywności uczniów podczas zajęć edukacyjnych oraz w trakcie realizacji wspólnych przedsię-
wzięć, tworzenie przyjaznego klimatu klasy i szkoły, odpowiedni dobór treści edukacyjnych 
i sposobów ich realizacji w toku nauczania oraz wychowania. 

Sprzyjają temu wszelkie działania ukierunkowane na wzajemne poznanie się, budowanie 
umiejętności pracy zespołowej, inicjowanie współpracy, rozwijanie empatii, wrażliwości 
emocjonalnej, umiejętności komunikacyjnych, postaw prospołecznych – np. zajęcia i zabawy 
integrujące zespół klasowy, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, a także 
odpowiedni dobór form pracy – praca w parach oraz grupach, realizacja wspólnych projek-
tów, wykorzystywanie aktywizujących metod pracy podczas zajęć. Zapewnieniu atmosfery 
akceptacji dla różnorodności potrzeb, predyspozycji i poglądów sprzyja natomiast inicjowanie 
dyskusji, debat, stwarzanie możliwości ekspresji przeżyć i doświadczeń uczniów w różnych 
formach, a także umożliwianie im prezentowania własnych mocnych stron na forum klasy. 
Ważne jest, aby w procesie kształcenia i wychowania nauczyciele dostrzegali potrzeby każ-
dego dziecka i dążyli do ich zaspokojenia w sposób pozwalający na odkrywanie i rozwijanie 
przez uczniów własnego potencjału oraz aby motywowali podopiecznych do pokonywania 
trudności i ograniczeń. Integrowaniu wszystkich uczniów sprzyja również podejmowanie 
w szkole działań pozwalających na zapoznanie rówieśników ze specjalnymi potrzebami 
kolegów, wskazanie możliwych sposobów wzajemnej pomocy, np. przygotowanie uczniów 
do komunikowania się z wykorzystaniem AAC czy pomocy uczniowi niewidzącemu.

Ważne są w tym zakresie działania nauczycieli wszystkich przedmiotów, ale przede wszystkim 
wychowawców klas, w tym inicjatywy na rzecz rozwijania uczniowskiej samorządności. 
Naturalną Inspirację aktywności uczniów stanowi zaangażowana postawa nauczycieli, ich 
kreatywność, otwartość i pozytywny stosunek do uczniów wyrażany w codziennych rela-
cjach. Oprócz postaw nauczycieli oraz innych pracowników szkoły wytwarzaniu w placówce 
dobrego klimatu, sprzyjającego realnej integracji służą strategiczne dokumenty regulujące 
jej działalność, takie jak: statut, program wychowawczo-profilaktyczny, wewnątrzszkolne 
procedury postępowania, normy i zasady obowiązujące w szkole.

6.  Przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
W realizacji idei kształcenia włączającego sytuacja uczniów ze SPE nie może być postrzegana 
wyłącznie w perspektywie bieżących potrzeb. Proces włączania powinien być traktowany 
jako kontinuum działań wspierających trwających od chwili rozpoznania potrzeb dziecka, 
aż do osiągnięcia optymalnego poziomu życia dorosłego członka społeczności. W procesie 
towarzyszenia dziecku w rozwoju, w toku realizacji kolejnych zadań rozwojowych i edukacyj-
nych – oprócz podejmowania działań zorientowanych na wsparcie w nauce czy niwelowanie 
deficytów – konieczne jest holistyczne, wielowymiarowe i dynamiczne podejście do zaspoka-
jania jego potrzeb postrzeganych przez pryzmat osiągania celów determinujących efektywne 
wypełnianie ról życiowych w przyszłości. Dlatego ważne jest, by uwzględniając perspektywę 
długoterminową, wdrażać działania pozwalające uczniowi na nabywanie kluczowych kom-
petencji, rozwijanie samodzielności, osiąganie sukcesów na kolejnych etapach edukacji oraz 
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w dalszym życiu. Nauczyciele i specjaliści powinni mieć na uwadze takie elementy pracy 
z uczniami jak: rozwijanie motywacji, wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie 
umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie z emocjami i skutecznego rozwiązywania 
problemów, stałe podnoszenie poczucia kompetencji. Przygotowanie do samodzielności 
w dorosłym życiu wymaga treningu, rzeczywistego doświadczania przez ucznia poczucia 
sprawstwa. Istotny mechanizm w tym obszarze stanowi system oceniania osiągnięć uczniów. 
Ważnym działaniem szkoły w zakresie przygotowania uczniów do samodzielności w dorosłym 
życiu jest również odpowiednio zorganizowane doradztwo edukacyjne i zawodowe dla 
uczniów ze SPE. 

7.  Zadania zespołu pracującego z uczniem posiadającym 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Zadania związane z zapewnieniem odpowiednich warunków edukacji dzieciom i młodzieży 
realizuje zespół wszystkich nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem w przedszkolu 
lub z uczniem w szkole, odpowiednio dostosowując program wychowania przedszkolnego lub 
program nauczania do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)15. 
Działania w tym zakresie muszą być poprzedzone przeprowadzeniem wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania ucznia, z uwzględnieniem diagnozy i wniosków sformułowanych na 
jej podstawie oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

8.  Zasady działania zespołu nauczycieli i specjalistów

Działania osób pracujących z uczniem, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego, opierają się na następujących zasadach:

1. Zespół tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem, a w przypadku 
ośrodków (młodzieżowych ośrodków wychowawczych; młodzieżowych ośrodków so-
cjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wy-
chowawczych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych) – także wychowawcy grup 
wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w tym ośrodku.

2. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału lub wychowawca grupy wychowaw-
czej, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia 
z uczniem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, zwany dalej 
koordynatorem. 

3. Spotkania zespołu mogą być organizowane z inicjatywy:
—  koordynatora i pozostałych członków zespołu,
—  dyrektora,

15 Art. 127 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
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—  rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia,
—  innych osób uprawnionych do inicjowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w szkole.
4. O potrzebie spotkania zespołu koordynator informuje dyrektora szkoły.
5. Dyrektor informuje rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie każdego spo-

tkania zespołu i możliwości uczestniczenia w nim. Informacja skierowana do rodziców 
powinna mieć formę pisemną, ustaloną w danym przedszkolu, szkole lub placówce 
(w statucie należy określić, kogo i w jaki sposób informuje się o spotkaniu, by przekaz 
był skuteczny – np.: w formie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, 
w formie elektronicznej lub za pomocą dziennika elektronicznego, poprzez informację 
w zeszycie korespondencji, pismem informującym).

6. O potrzebie i terminie spotkania zespołu informuje się:
—  każdorazowo członków zespołu,
—  każdorazowo rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia,
—  na wniosek dyrektora inne osoby uprawnione do udziału w spotkaniu – przedstawi-

ciela poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystenta 
lub pomoc nauczyciela,

—  na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia – inne osoby, 
w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedę lub innego specjalistę.

7. Spotkania zespołu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku, co koreluje z często-
tliwością dokonywania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. 
Przepisy nie wykluczają przy tym organizowania większej liczby spotkań zespołu – w mia-
rę potrzeb mogą się one odbywać częściej.

8. W każdym posiedzeniu zespołu, a także w opracowaniu IPET lub jego modyfikacji oraz 
w dokonywaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia mogą brać 
udział rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń. 

9. Osoby biorące udział w spotkaniu są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 
na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli, 
specjalistów, wychowawców pracujących z uczniem lub innych osób biorących udział 
w spotkaniu zgodnie z ich uprawnieniami.

10. Ustalenia zespołu dokumentowane są w formie indywidualnego programu edukacyjno-
-terapeutycznego, arkusza wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia 
lub innych dokumentów uzupełniających, o ile to wskazane, np. karty ustaleń zespołu, 
protokołu spotkania (wzory do ustalenia w szkole).

11. Za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji ucznia odpowiada koordynator.

Zadania zespołu

Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, po przeprowadzeniu 
wielospecjalistycznej oceny poziomu jego funkcjonowania, zespół opracowuje indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny z uwzględnieniem diagnozy i wniosków sformułowanych 
na jej podstawie oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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Program należy opracować w terminie:
• do 30 września danego roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku 

szkolnego kształcenie w szkole, lub
• 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Program jest opracowywany na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Opracowanie IPET musi być poprzedzone 
dokonaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Takiej oceny zespół 
dokonuje co najmniej dwa razy w roku szkolnym, uwzględniając ocenę efektywności IPET 
w odniesieniu do wszystkich określonych w nim działań, oraz – w miarę potrzeb – modyfikuje 
program. Warto określić w szkole terminy dokonywania tej oceny, by móc skorelować ją z oceną 
efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zakończyć przed upływem 
czasu przewidzianego na opracowanie dla danego ucznia IPET lub jego modyfikacji. Wyniki 
wielospecjalistycznych ocen warto wykorzystać w planowaniu pracy szkoły, np. podczas przygo-
towywania planu finansowego szkoły czy w trakcie opracowywania projektu arkusza organizacji 
szkoły na nowy rok szkolny. Ułatwi to pozyskanie z odpowiednim wyprzedzeniem specjalistów, 
zaplanowanie dodatkowych środków na dostosowanie warunków kształcenia uczniów z niepeł-
nosprawnością, zaplanowanie form doskonalenia itp.

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia powinna uwzględniać 
w szczególności:

• indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainte-
resowania i uzdolnienia ucznia;

• zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystentów lub pomocy 
nauczyciela w zależności od potrzeb;

• przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym 
bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przed-
szkolnym lub szkolnym, a w przypadku ucznia realizującego wybrane zajęcia wychowania 
przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów, 
zgodnie ze wskazaniem zawartym w programie – także napotykane trudności w zakresie 
włączenia ucznia w zajęcia realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkol-
nym, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego – w zajęcia realizowane 
wspólnie z grupą, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.

W indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym zespół określa:
• zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz 

wymagań edukacyjnych, niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen 
śródrocznych i rocznych, a w szkole policealnej semestralnych ocen klasyfikacyjnych 
z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidu-
alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 
w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem;

• zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 
a w przypadku ośrodków także wychowawców grup wychowawczych, którzy prowadzą 
zajęcia z wychowankiem, ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania, w tym 
– w zależności od potrzeb – na komunikowanie się ucznia z otoczeniem przy użyciu 
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wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), oraz wzmacnianie jego 
uczestnictwa w życiu przedszkolnym lub szkolnym, w tym w przypadku:
—  ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,
—  ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,
—  ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjo- 

terapeutycznym;
• formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
Jednostka zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut. Czas 
ich trwania powinien być dostosowany do potrzeb ucznia. Możliwe jest prowadzenie 
zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia 
łącznego tygodniowego czasu tych zajęć.

• działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdzia-
łania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami 
oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, a w przypadku przed-
szkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół – również zakres współdzia-
łania ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami 
wychowawczymi i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii;

• typ zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych oraz innych zajęć 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz moż-
liwości psychofizyczne ucznia, a także:
—  w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, 

liceum ogólnokształcącego i technikum – zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
—  zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Jednostka zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W ich organizacji, analogicznie jak  
w przypadku zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przewidziana jest 
możliwość skrócenia czasu trwania, z zachowaniem łącznego tygodniowego wymiaru 
tych zajęć.

• zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, a w przypadku ośrodków także wychowaw-
ców grup wychowawczych, z rodzicami dziecka lub ucznia w realizacji przez przedszkole, 
oddział przedszkolny w szkole podstawowej, inną formę wychowania przedszkolnego, 
szkołę lub ośrodek zadań związanych z:
—  realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
—  zapewnieniem warunków do nauki odpowiednich ze względu na indywidualne potrze-

by rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, a także sprzętu 
specjalistycznego i środków dydaktycznych,

—  organizacją zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
—  prowadzeniem innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć 
rewalidacyjnych (dla uczniów niepełnosprawnych), resocjalizacyjnych (dla uczniów 
niedostosowanych społecznie), a także socjoterapeutycznych (dla uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym),
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—  integracją dzieci i młodzieży ze środowiskiem rówieśniczym,
—  przygotowaniem uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;

• w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób 
dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, 
w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie;

• potrzebę – w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania – realizacji 
wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, prowadzonych:
—  indywidualnie z uczniem lub 
—  w grupie liczącej do 5 uczniów.

Ważne!

Podstawą dobrego planowania jest odpowiednie rozpoznanie potrzeb uczniów. Oprócz 
wyników badań testowych, oceny specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda, lekarz itp.), 
ważnym źródłem informacji powinny być obserwacje pedagogiczne prowadzone przez 
nauczycieli i wychowawców w różnych sytuacjach edukacyjnych, w czasie kontaktów 
uczniów z rówieśnikami, podczas swobodnej aktywności itp. Wsparcie dla nauczycieli 
i specjalistów w zakresie rozpoznawania potrzeb uczniów, podczas planowania i realizacji 
form wspomagania mogą stanowić również specjaliści z poradni psychologiczno-peda-
gogicznej, z którymi – w zależności od potrzeb – zespół może współpracować w celu 
opracowania programu oraz dokonania wielospecjalistycznej oceny. Za zgodą rodziców 
ucznia w modyfikacji programu oraz w wielospecjalistycznej ocenie mogą uczestniczyć 
również inne podmioty. 

Istotny jest także udział samych rodziców w przeprowadzeniu oceny funkcjonowania 
dziecka lub ucznia oraz opracowywaniu lub modyfikowaniu programu. Ich spostrzeżenia 
dotyczące zarówno osiągnięć dziecka, jak i ewentualnych trudności, mogą być cennym 
źródłem informacji o jego funkcjonowaniu w innym środowisku niż szkoła czy przedszkole. 
Zaangażowanie rodziców oraz postrzeganie przez nich zasad określonych przez zespół 
mające na celu realizację wspólnych celów na każdym etapie postępowania zwiększają 
szanse na spójność i skuteczność oddziaływań. Z tego powodu, o ile to możliwe, wskazane 
jest również włączanie samych uczniów w proces rozpoznawania potrzeb i wyznaczanie 
celów. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię wielospecjalistycznej oceny 
poziomu funkcjonowania dokonywanej przez zespół oraz kopię IPET-u na ich wniosek.
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10. Inne możliwości wspierania uczniów posiadających 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Oprócz działań określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym wsparciu 
uczniów posiadających orzeczenia służą również inne rozwiązania pozwalające na wyrównanie 
ich szans w edukacji, w tym:

 ¨ uwzględnienie w rekrutacji do publicznego przedszkola lub innej publicznej formy wy-
chowania przedszkolnego dodatkowych kryteriów, w tym: niepełnosprawności dziecka, 
niepełnosprawności jego rodzeństwa oraz niepełnosprawności rodziców;

 ¨ odroczenie obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego do 9. roku życia;
Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 
rodziców, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku 
szkolnym. Rodzice składają wniosek w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 
Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 
Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, 
w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. Do wniosku dołącza 
się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, z której wynika potrzeba 
odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym, wydaną 
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psy-
chologiczno-pedagogiczną. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku 
szkolnego kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 
w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego, a dziecko posiadające 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności 
sprzężone, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym 
lub znacznym, także w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym. 

 ¨ wydłużenie etapu edukacyjnego uczniom niepełnosprawnym, na podstawie decyzji rady 
pedagogicznej – po uzyskaniu opinii zespołu, z której wynika potrzeba przedłużenia danemu 
uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wy-
magań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia 
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz po uzyskaniu zgody 
rodziców lub pełnoletniego ucznia;

 ¨ skrócenie okresu nauki do dwóch lat – uczniom niedostosowanym społecznie lub zagrożo-
nym niedostosowaniem społecznym, uczęszczającym do zasadniczych szkół zawodowych 
zorganizowanych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich;
Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 
na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, uczęszcza-
jącym do branżowych szkół I stopnia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych lub 
młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, oraz uczniom uczęszczającym do branżowych szkół 
I stopnia w zakładach poprawczych lub schroniskach dla nieletnich można skrócić okres nauki 
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do dwóch lat, pod warunkiem zachowania wymiaru godzin poszczególnych obowiązkowych 
zajęć edukacyjnych przewidzianego dla trzyletniego okresu nauczania.

 ¨ zmniejszenie liczby dzieci lub uczniów w oddziałach integracyjnych i specjalnych w przedszko-
lach oraz szkołach w stosunku do maksymalnej liczby wskazanej w rozporządzeniu w sprawie 
szczegółowej organizacji szkół i przedszkoli;

 ¨ zwiększenie liczby dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym w przedszkolu i szkole 
ogólnodostępnej – jeżeli uczeń uczęszczający do tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego;

 ¨ zwolnienie ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu 
na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, w przypadkach 
określonych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i promowania (np. zwolnienie z nauki 
drugiego języka obcego nowożytnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, 
z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera);
Zwolnienie jest możliwe na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia oraz na podstawie 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, albo orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 
z których wynika taka potrzeba.

 ¨ zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń 
fizycznych czy zajęć informatyki na podstawie opinii lekarza o ograniczonych możliwościach 
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń lub o braku możliwości uczestniczenia ucznia 
w tych zajęciach;

 ¨ zwolnienie ucznia niewidomego lub słabowidzącego z realizacji zajęć, dla których podstawa 
programowa kształcenia w zawodach przewiduje naukę języka migowego;

 ¨ zapewnienie wsparcia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry;
Przy dodatkowym zatrudnieniu dyrektor musi uwzględniać zalecenia określone w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegro-
wane działania i zajęcia określone w IPET, które mają być realizowane wspólnie z innymi 
nauczycielami lub w których uczestniczą nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu 
pedagogiki specjalnej (tzw. wspomagający), uwzględniając w tym zakresie indywidualne po-
trzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Dyrektor 
określa również zadania specjalistów, asystentów czy pomocy nauczyciela, uwzględniając 
indywidualne potrzeby uczniów.

 ¨ realizowanie przez uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
podstawy programowej przeznaczonej wyłącznie dla tej grupy uczniów, dostosowanie treści 
programowych do specyfiki niepełnosprawności, również w zakresie organizacji zajęć;

 ¨ dostosowanie warunków egzaminów zewnętrznych do potrzeb uczniów;
Dostosowanie następuje na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
zgodnie z aktualnym komunikatem dyrektora CKE.

 ¨ zniesienie obowiązku przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 
i nauki drugiego języka obcego nowożytnego;
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W przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole lub innej formie wychowania przedszkolnego 
dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze wzglę- 
du na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub  
ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest nie-
pełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie organizuje 
się przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. W odniesieniu do 
innych rodzajów niepełnosprawności nie organizuje się przygotowania do posługiwa- 
nia się językiem obcym nowożytnym, jeżeli z IPET wynika brak możliwości nauki języka obcego  
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
dziecka. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie realizują nauki 
drugiego języka obcego (aktualnie na poziomie szkoły podstawowej), w zamian uczęszczają 
na zajęcia techniki.

 ¨ dobór podręczników, materiałów edukacyjnych, kart pracy i ćwiczeń odpowiednio dostoso-
wanych do potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
W Systemie Informacji Oświatowej (SIO) udostępniono dyrektorom szkół materiały eduka-
cyjne dla uczniów niepełnosprawnych, którzy mają trudności w uczeniu i komunikowaniu 
się, w tym niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem 
i afazją. Zawierają one odpowiednie dostosowania tekstowe i graficzne (zaadaptowane 
ilustracje, wykresy, schematy itp.), a także piktogramy PCS (ang. Picture Communication 
Symbols – symbole komunikacji obrazkowej) wspierające osoby z trudnościami w komuni-
kowaniu się, w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym oraz nagrania 
video w polskim języku migowym. Przygotowano je na podstawie aktualnie dopuszczonych 
do użytku szkolnego podręczników do klasy IV i VII szkoły podstawowej. Materiały mogą być 
przeglądane zarówno online, jak i pobierane z możliwością wydruku. Adaptacje podręcz-
ników szkolnych i książek pomocniczych, dostosowane do potrzeb uczniów niewidomych, 
słabowidzących i niesłyszących, udostępniono również na stronie internetowej Ośrodka 
Rozwoju Edukacji – www.adaptacje.ore.edu.pl. 

 ¨ zapewnienie uczniom przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 
najbliższego przedszkola lub szkoły podstawowej, a w odniesieniu do uczniów:
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodsta-
wowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy  
21. rok życia;

• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelek-
tualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-
-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
—  24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną jest niepełnosprawność intelektualna,
—  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

http://www.adaptacje.ore.edu.pl
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11. Rola i zadania jednostek systemu oświaty w promowaniu 
idei edukacji włączającej i wspieraniu szkół

Jedną z zasad służących zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia uczniów z różnorodnymi 
potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych jest między innymi wykorzystanie 
struktur wsparcia ukierunkowanych na wspomaganie edukacji włączającej. 

Aby skutecznie realizować założenia placówki zorientowanej na potrzeby wszystkich uczniów 
konieczne może być wsparcie szkoły i nauczycieli. Szczególną rolę odgrywa dyrektor, który ma  
za zadanie być liderem idei włączenia i zapewnienia wysokiej jakości edukacji wszystkich uczniów. 
Przywództwo dyrektora powinno opierać się na jego osobistym przekonaniu do wartości,  
na których opiera się edukacja włączająca i przejawiać się w każdym obszarze funkcjonowania 
szkoły – począwszy od zgodności jej działania z przepisami prawa, poprzez wewnątrzszkolne 
uregulowania zawarte w strategicznych dokumentach (statut, szkolne procedury, plany pracy, 
program wychowawczo-profilaktyczny) po klimat szkoły i konkretne działania na rzecz uczniów 
i innych podmiotów szkolnej społeczności, z wykorzystaniem zasobów środowiska lokalnego 
i instytucji wspomagających pracę szkoły. 

„Przywództwo to kluczowy czynnik skutecznego wsparcia dla uczniów, kształtowania pozytywnej 
atmosfery szkolnej, szacunku do uczniów i elastycznego podejścia do różnorodności”. 

Źródło: Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, (2014), Organizacja wsparcia 
dla edukacji włączającej. Raport podsumowujący, Odense, Dania: Europejska Agencja ds. Specjalnych 
Potrzeb i Edukacji Włączającej.

12. Zadania dyrektora

Poniższa tabela przedstawia obowiązki osób kierujących szkołami i placówkami wynikające 
z konkretnych aktów prawnych.

Akt prawny Obowiązki dyrektora

art. 68 ust. 1  
pkt 1, w związku 
z art. 44 Ustawy – 
Prawo oświatowe

Jako osoba kierująca szkołą podejmuje niezbędne działania w celu: tworze-
nia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowaw-
czej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej; zapewnienia każdemu 
uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju; podnoszenia jakości pracy 
szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Rozporządzeniu w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.

art. 68 ust. 1  
pkt 3 Ustawy – 
Prawo oświatowe

Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
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art. 55 ust. 2  
pkt 1, art. 68  
ust. 5 Ustawy – 
Prawo oświatowe

Decyduje w sprawach zatrudniania nauczycieli, specjalistów i innych pracow-
ników szkoły, odpowiada za posiadanie przez nauczycieli kwalifikacji wyma-
ganych do prowadzenia przydzielonych im zajęć.

§ 17 ust. 1 pkt 8 
Rozporządzenia 
w sprawie szczegóło-
wej organizacji szkół 
i przedszkoli

Ustala organizację szkoły z uwzględnieniem zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, 
zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia.

art. 11 pkt 5 Ustawy 
– Prawo oświatowe;  
§ 4 Rozporządzenia 
w sprawie szczegóło-
wej organizacji szkół 
i przedszkoli;

§ 6 pkt 6 
Rozporządzenia 
w sprawie warun-
ków organizowania 
kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych

W ramach czynności organizacyjnych związanych z zapewnieniem odpowied-
nich warunków kształcenia i wspomagania uczniów:
• powołuje zespoły nauczycieli do realizacji zadań szkoły określonych 

w statucie;
• wyznacza koordynatorów w zakresie planowania i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz koordynatorów zespołów opracowu-
jących i realizujących indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne 
dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

art. 68 ust. 1  
pkt 10 Ustawy – 
Prawo oświatowe

Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształ-
cenia specjalnego ucznia.

§ 4 ust. 1 pkt 3 
i 5 Rozporządzenia 
w sprawie ramo- 
wych planów 
nauczania

Biorąc pod uwagę ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych 
klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć z uwzględnieniem zajęć rewa-
lidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych oraz zajęć z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.

art. 55 ust. 2  
pkt 2 i 3 Ustawy – 
Prawo oświatowe;
§ 2 Rozporządzenia 
w sprawie oceniania, 
klasyfikowania  
i promowania 
uczniów

Odpowiada za realizację podstawy programowej zgodnie z zalecanymi wa-
runkami, realizację ramowych planów nauczania oraz przestrzeganie zasad 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania 
egzaminów, z uwzględnieniem dostosowania wymagań edukacyjnych do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psy-
chofizycznych uczniów:
• posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na pod- 

stawie tych orzeczeń oraz ustaleń zawartych w indywidualnych progra- 
mach edukacyjno-terapeutycznych,

• posiadających orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
• posiadających opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• nieposiadających orzeczeń ani opinii, którzy są objęci pomocą psycholo-

giczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania przez nauczycieli 
i specjalistów ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych.



DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

37

§ 4, § 20 ust. 6 
Rozporządzenia 
w sprawie pomocy 
psychologiczno-pe-
dagogicznej

Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów, rodziców i nau- 
czycieli we współpracy z:
• rodzicami uczniów;
• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjali-

stycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
• placówkami doskonalenia nauczycieli;
• innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
• organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami dzia-

łającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,
a także uzgadnia z tymi podmiotami warunki współpracy. 

art. 68 ust. 6 Ustawy 
– Prawo oświatowe

W wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą 
pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

art. 68 ust. 1  
pkt 9 Ustawy – 
Prawo oświatowe

Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzy-
szeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 
form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 
szkoły lub placówki.

art. 55 Ustawy – 
Prawo oświatowe

Sprawuje nadzór pedagogiczny ukierunkowany na zapewnienie wysokiej ja-
kości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów.

art. 55 ust. 1 pkt 4 
Ustawy – Prawo 
oświatowe;

§ 22 ust. 3 
Rozporządzenia 
w sprawie nadzoru 
pedagogicznego

Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 
w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań progra-
mowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie 
kompetencji uczniów; wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań.

§ 6 ust. 6, § 28 
Rozporządzenia 
w sprawie pomocy 
psychologiczno-pe-
dagogicznej

Organizuje wspomaganie przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realiza-
cji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na 
planowaniu i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości 
udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; wnioskuje do poradni 
i ośrodka doskonalenia nauczycieli o wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, 
wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej.

Aby skutecznie wspierać rozwój szkoły w jej dążeniu do urzeczywistniania edukacji włączającej, 
kadra kierownicza powinna16:

• kształtować w szkole etos i kulturę uczenia się, wplatając swoją wizję, wartości i przeko-
nania, na których opiera się edukacja włączająca, we wszystkie aspekty życia placówki;

• sprawiać, by edukacja włączająca i dobro ucznia były stałym punktem odniesienia dla 
wszystkich procedur oraz znajdowały wyraz we wszystkich podejmowanych działaniach;

16 Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, (2011), Kluczowe zasady służące pro-
mocji jakości w edukacji włączającej – Zalecenia praktyczne, Odense, Dania: Europejska Agencja Rozwoju Edukacji 
Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, s. 21–22.
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• planować pracę w taki sposób, by unikać kategoryzowania uczniów, np. organizując 
pracę uczniów w ramach elastycznych, mieszanych zespołów, w których dzieci wykonują 
zróżnicowane zadania;

• aktywnie wspierać takie strategie reagowania na różnice, które włączają uczniów w różne 
działania, stale poszerzając możliwości dostępne na co dzień w środowisku kształcenia;

• zachęcać kadrę pedagogiczną do rozwijania własnych umiejętności i kompetencji w zakre-
sie zaspokajania zróżnicowanych potrzeb uczniów poprzez stosowanie metod kształcenia 
oraz stwarzać warunki do takiego rozwoju i dzielenia się wiedzą ze wszystkimi członkami 
szkolnej społeczności;

• wspierać kadrę w krytycznej refleksji nad stosowanymi metodami pracy;
• zachęcać pracowników do przyjęcia postawy „uczenia się przez całe życie”;
• efektywnie zarządzać zasobami szkoły, dbając, aby odpowiadały one zróżnicowaniu 

społeczności uczniowskiej w szkole;
• kreatywnie wykorzystywać źródła finansowania, starając się zapewnić dostępność ar-

chitektoniczną budynków oraz odpowiednie środki wsparcia (w tym odpowiedni sprzęt 
oraz technologię komunikacyjną) wszystkim uczniom;

• wdrażać skuteczne metody monitorowania, autoewaluacji i ewaluacji skoncentrowanej 
na uczniu, uwzględniające osiągnięcia wszystkich uczniów, wyniki w nauce i szeroko 
rozumiane sukcesy;

• wykorzystywać wyniki monitorowania i ewaluacji podczas planowania i ustalania strategii 
rozwoju mającej na celu możliwie najskuteczniejsze wspieranie wszystkich uczniów szkoły 
w czynieniu postępów;

• zapewniać skuteczne wsparcie środowiskowe całej kadrze, podejmować działania ogra-
niczające wpływ nacisków zewnętrznych poprzez wypracowanie jasnego uzasadnienia 
stosowanych w szkole metod postępowania;

• zarządzać kadrą specjalistów oraz wewnętrznymi i zewnętrznymi sieciami współpracy 
tak, by wyrabiać poczucie wspólnej odpowiedzialności za szkołę oraz uświadamiać 
potrzebę współpracy ukierunkowanej na poprawę dostępności programów kształcenia 
dla wszystkich uczniów;

• skutecznie komunikować się ze społecznością lokalną, interdyscyplinarnymi zespołami 
wspomagającymi oraz ośrodkami specjalistycznymi, aby zapewnić holistyczne i spójne 
podejście do wszystkich uczniów i ich rodzin, uznając wagę zaspokojenia szeroko rozu-
mianych potrzeb ucznia w procesie kształcenia.

13. Współpraca szkoły i poradni

Ważnym zapleczem merytorycznym dla szkół służącym realizacji zadań związanych z zapewnie-
niem właściwego środowiska kształcenia dla wszystkich uczniów są poradnie psychologiczno-
-pedagogiczne. Współpraca poradni ze szkołą z jednej strony stanowi konieczność, do której 
obligują przepisy, z drugiej – co warto wziąć pod uwagę w sytuacjach, gdy w prawie brakuje 
wskazania wprost szczegółowych rozwiązań – mechanizm skutecznej realizacji zadań obu typów 
placówek w zakresie wsparcia udzielanego uczniom, rodzicom i nauczycielom. 



DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

39

Wspólne działania szkoły i poradni nie tylko sprzyjają realizacji obligatoryjnych zadań statuto-
wych, ale mogą także stanowić czynnik rozwoju zarówno szkoły, jak i poradni – dzięki wymianie 
doświadczeń nauczycieli i specjalistów z różnych dziedzin, możliwości weryfikowania spostrzeżeń, 
dzieleniu się wiedzą, wzajemnej inspiracji do rozwiązywania problemów i poszukiwaniu sku-
tecznych metod działania. W dążeniu do zapewniania wysokiej jakości edukacji, jednym z celów 
wprowadzanych zmian w prawie oświatowym było stworzenie warunków sprzyjających spójnym 
działaniom i wykorzystaniu posiadanych zasobów obu typów placówek. Międzyinstytucjonalne 
wsparcie powinno bowiem stanowić integralną część systemowych rozwiązań na rzecz edukacji 
odpowiadającej na potrzeby wszystkich uczniów.

Poniższa tabela przedstawia współpracę szkoły i poradni w kontekście zadań wynikających 
z przepisów prawa.

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej Zadania szkoły, przedszkola, placówki

Diagnozowanie w celu określenia indywidual-
nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości psychofizycznych 
dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów 
ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszane-
go problemu oraz wskazania sposobu rozwiąza-
nia tego problemu;

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indy-
widualnych możliwości psychofizycznych ucznia 
i czynników środowiskowych wpływających 
na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole 
i placówce;

Udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup 
wychowawczych lub specjalistom pomocy w:
• rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym 
w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specy-
ficznych trudności w uczeniu się u uczniów 
klas I–III szkoły podstawowej;

• planowaniu i realizacji zadań z zakresu do-
radztwa edukacyjno-zawodowego;

• rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień 
uczniów;

Działania nauczycieli, wychowawców grup wy-
chowawczych i specjalistów w przedszkolu, szko-
le i placówce mające na celu w szczególności:
• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów;

• określanie mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień uczniów;

• rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edu-
kacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 
uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniają-
cych funkcjonowanie uczniów i ich uczestnic-
two w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;

• Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzi- 
com bezpośredniej pomocy psycholo- 
giczno-pedagogicznej;

• Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży  
oraz ich rodzin;

• Udzielanie wsparcia dzieciom i młodzieży 
wymagającym pomocy psychologiczno-pe-
dagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku 
kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształ-
cenia i kariery zawodowej;

• Udzielanie uczniom pomocy w celu zaspoka-
jania indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych;

• Organizowanie zajęć związanych z wyborem 
kierunku kształcenia i zawodu w ramach 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
uwzględnienie w IPET zajęć z zakresu doradz-
twa zawodowego i zajęć związanych z wybo-
rem kierunku kształcenia i zawodu;
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• Udzielanie pomocy rodzicom w rozpozna-
waniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidu-
alnych możliwości psychofizycznych dzieci 
i młodzieży, a także w rozwiązywaniu proble-
mów edukacyjnych i wychowawczych;

• Udzielanie pomocy rodzicom uczniów  
i nauczycielom polegające na wspieraniu 
rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych 
oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych 
w celu zwiększania efektywności pomocy 
udzielanej uczniom;

Współpraca z przedszkolami, szkołami i pla-
cówkami w zakresie udzielania i organizowania 
przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej;

Organizacja pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej i kształcenia specjalnego, w tym reali-
zacja obowiązku opracowania indywidualnego 
programu edukacyjno-terapeutycznego;

Realizowanie zadań profilaktycznych oraz 
wspierających wychowawczą i edukacyjną funk-
cję przedszkola, szkoły i placówki, polegające 
w szczególności na:
• udzielaniu nauczycielom, wychowawcom 

grup wychowawczych lub specjalistom, 
pomocy w rozwiązywaniu problemów dydak-
tycznych i wychowawczych;

• podejmowaniu działań z zakresu profilak-
tyki uzależnień i innych problemów dzieci 
i młodzieży;

• prowadzeniu działań edukacyjnych dotyczą-
cych ochrony zdrowia psychicznego;

Realizowanie programu wychowawczo-profilak-
tycznego obejmującego:
• treści i działania o charakterze wychowaw-

czym skierowane do uczniów;
• treści i działania o charakterze profilaktycz-

nym dostosowane do potrzeb rozwojowych 
uczniów, przygotowane w oparciu o prze-
prowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 
występujących w danej społeczności szkol-
nej, skierowane do uczniów, nauczycieli 
i rodziców;

Efekty diagnozowania dzieci i młodzieży:
• wydanie opinii;
• wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia 

specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych, indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania przedszkolnego lub 
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

• objęcie dzieci i młodzieży lub dzieci, mło-
dzieży i rodziców bezpośrednią pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną;

• wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy 
z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;

Cele rozpoznania prowadzonego przez nauczy-
cieli i specjalistów:
• podejmowanie działań sprzyjających rozwo-

jowi kompetencji oraz potencjału uczniów 
w celu podnoszenia efektywności uczenia się 
i poprawy ich funkcjonowania;

• wspieranie potencjału rozwojowego ucznia 
i stwarzanie warunków do jego aktywnego 
i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, 
szkoły i placówki oraz w środowisku społecz-
nym poprzez:
— działania podejmowane w trakcie bieżącej 

pracy,
— zintegrowane działania nauczycieli 

i specjalistów,
— udzielanie pomocy w formie określonych 

zajęć;
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• Organizowanie i prowadzenie wspomagania 
przedszkoli, szkół i placówek w zakresie reali-
zacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych;

• Udzielanie, we współpracy z placówkami 
doskonalenia nauczycieli i bibliotekami 
pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego 
nauczycielom, wychowawcom grup wycho-
wawczych i specjalistom;

• Zapewnianie przez dyrektora szkoły wspoma-
gania – w celu podnoszenia jakości udzielanej 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
w związku z wymaganiem 9.: „Zarządzanie 
przedszkolem/szkołą/placówką służy jej 
rozwojowi: Podejmuje się działania zapew-
niające szkole lub placówce wspomaganie 
zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące 
rozwojowi szkoły lub placówki”;

• Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec 
uczniów na podstawie rozpoznania nauczy-
cieli, opinii lub orzeczeń z poradni;

Organizowanie oraz prowadzenie sieci współ-
pracy i samokształcenia dla nauczycieli, wycho-
wawców grup wychowawczych i specjalistów, 
którzy w zorganizowany sposób współpracują  
ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, 
w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

Poszerzanie przez nauczycieli własnej wiedzy 
ogólnej i zawodowej – korzystanie z prawa 
pierwszeństwa do uczestnictwa we wszelkich 
formach doskonalenia zawodowego na najwyż-
szym poziomie (art. 12 ust. 3 Ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela –  
Dz.U. z 2018 r., poz. 967);

Współpraca z przedszkolami, szkołami i placów-
kami w procesie opracowywania i realizowania 
indywidualnych programów edukacyjno-tera-
peutycznych oraz indywidualnych programów 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

W zależności od potrzeb:
• dokonywanie okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia i mo-
dyfikacji programu we współpracy z poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną,

• określenie w IPET zakresu współdziałania 
z poradnią,

• na wniosek dyrektora – udział przedstawiciela 
poradni psychologiczno-pedagogicznej w spo-
tkaniach zespołu;

Współpraca – na pisemny wniosek dyrektora 
przedszkola, szkoły lub placówki bądź rodzica 
dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego 
ucznia niepełnosprawnego – przy określaniu 
niezbędnych do nauki warunków, sprzętu spe-
cjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym 
wykorzystujących technologie informacyjno-
-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne dziecka nie-
pełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia 
niepełnosprawnego.

Określenie w IPET rodzaju i sposobu dostosowa-
nia warunków organizacji kształcenia do rodzaju 
niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie 
wykorzystywania technologii wspomagających 
to kształcenie.

Zadania poradni ściśle korelują z zadaniami szkoły i są ukierunkowane na podejmowanie jak 
najskuteczniejszych działań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych, pozwalających 
na optymalne wykorzystanie potencjału uczniów, poprawę ich funkcjonowania oraz zwiększenie 
ich aktywności i uczestnictwa w życiu szkoły. Współpraca szkoły i poradni powinna być elemen-
tem ogólnej strategii prowadzącej do rzeczywistego poszanowania prawa wszystkich uczniów 
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do edukacji oraz fundamentem działań na rzecz włączania osób ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi w lokalnym środowisku. Warunkiem skutecznej realizacji tego celu jest wspólna, 
zintegrowana, wieloprofilowa i wieloaspektowa diagnoza funkcjonowania ucznia, uwzględniająca 
między innymi:

• wzajemne uzupełnianie gromadzonych informacji o uczniu, komplementarne wykorzy-
stanie wiedzy i dostępnych narzędzi diagnostycznych;

• określenie celów rozwojowych, edukacyjnych i terapeutycznych ucznia pozwalających 
na odpowiednie do potrzeb zaplanowanie wsparcia;

• określenie potrzeb ucznia w zakresie modyfikowania środowiska i eliminowania z niego 
czynników ograniczających funkcjonowanie ucznia;

• wskazanie ewentualnych potrzeb w zakresie uzupełnienia wsparcia udzielanego uczniom 
w szkole przez poradnię;

• bieżącą analizę sytuacji ucznia i modyfikację lub intensyfikację wsparcia przy wykorzy-
staniu zasobów poradni, jeśli zachodzi taka potrzeba;

• dynamikę rozwoju uczniów oraz czynione przez nich postępy, a w związku z tym zapla-
nowanie okresowej oceny ich osiągnięć i skuteczności udzielanej pomocy.

Schemat 2. Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznej i szkoły w procesie rozpoznawania potrzeb uczniów
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Diagnoza dokonywana w poradni psychologiczno-pedagogicznej, uwzględniająca wszechstronne 
informacje pozyskane w toku przeprowadzonych badań oraz dane uzyskane ze szkoły i przekazane 
przez rodziców, jest podstawą planowania dalszego wsparcia. Współpraca z rodzicami i szkołą 
stanowi w związku z tym warunek skuteczności działań wspierających dziecko, a etap diagnozy 
i rozpoznania potrzeb to pierwsze kroki w tym obszarze. Pracownicy poradni prowadzą działania 
zarówno na terenie poradni, jak i poza nią – w szczególności w przedszkolach i szkołach, gdzie 
współpracują z nauczycielami i specjalistami w zakresie rozpoznawania potrzeb wychowanków 
oraz planowania i realizowania zróżnicowanych form wsparcia udzielanego dzieciom i rodzicom.

Ważne!

Obowiązkiem nauczycieli i specjalistów w szkole jest współpraca z poradnią w procesie 
diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania 
uczniów, wskazywania barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie 
uczniów i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz oceny efektów 
działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania uczniów oraz planowania 
dalszych działań.

Co do zasady diagnoza w poradni podejmowana jest na wniosek rodziców lub pełnoletnich 
uczniów. Nową formą współpracy poradni ze szkołą jest rozpoczęcie diagnozy i wskazanie 
sposobu rozwiązania problemu ucznia na wniosek dyrektora szkoły17.

W przypadku gdy uczeń zostaje objęty w szkole lub przedszkolu pomocą psychologiczno-pe-
dagogiczną i nauczyciele realizują działania pomocowe, lecz nie przynoszą one pożądanego 
skutku, dyrektor może skierować do poradni psychologiczno-pedagogicznej wniosek o dokonanie 
diagnozy potrzeb ucznia i wskazanie działań mających na celu jego skuteczne wsparcie. Dyrektor 
ma obowiązek uprzednio poinformować o swych planach rodziców ucznia i poprosić ich o wy- 
rażenie zgody na złożenie wniosku. Dokument musi zawierać możliwie szeroką informację 
o rozpoznanych w placówce indywidualnych potrzebach i specyfice funkcjonowania ucznia, 
o jego potencjale rozwojowym oraz szczególnych uzdolnieniach i przejawianych trudnościach. 
We wniosku powinny również zostać odnotowane działania mające na celu poprawę funk-
cjonowania ucznia, które podejmowane były dotychczas przez wychowawców, nauczycieli 
i specjalistów oraz informacje na temat rodzaju, czasu trwania i efektów udzielanej dziecku 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. We wniosku należy także zawrzeć spostrzeżenia oraz 
sugestie nauczycieli, specjalistów i dyrekcji dotyczące ewentualnych dalszych działań mających 
na celu wsparcie ucznia.

Po rozpatrzeniu wniosku i dokonaniu diagnozy ucznia poradnia ustala z dyrektorem placów-
ki, a także z rodzicami ucznia, tryb dalszego postępowania, określając zakres i częstotliwość 
koniecznych działań. Zalecenia zostają sprecyzowane w formie wydanego przez poradnię od-

17 § 20 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
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powiedniego dokumentu – orzeczenia lub opinii – na podstawie którego pracownicy poradni, 
nauczyciele i specjaliści oraz rodzice prowadzą wskazane zajęcia i działania skutkujące poprawą 
funkcjonowania ucznia w placówce. 

Procedurę inicjowania przez dyrekcję współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 
obrazuje poniższy schemat.

Schemat 3. Działania poradni na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły, placówki
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Ważne!

Szczegółowe zasady działania w zakresie prowadzenia diagnozy na wniosek dyrektora 
przedszkola lub szkoły wymagają podjęcia wspólnych ustaleń pomiędzy obiema placów-
kami oraz rodzicami. Dyrektor szkoły, w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej, ma obowiązek ustalenia warunków współpracy z podmiotami, z którymi 
współdziała w zakresie jej organizacji i udzielania, w tym z rodzicami oraz poradnią 
psychologiczno-pedagogiczną18. Jednocześnie poradnia powinna określić sposób realizacji 
swoich zadań na terenie przedszkoli i szkół w rejonie jej działania.

W wyniku diagnozy prowadzonej w poradni psychologiczno-pedagogicznej możliwe jest:

 ¨ wydanie orzeczenia, w tym o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wy-
chowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 
lub indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest dokumentem, na podstawie które-
go kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów niepełnosprawnych, zagrożonych nie-
dostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie. Dokument jest wydawany 
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedago-
gicznych. Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy lub miejski zespół 
do spraw orzekania nie stanowi podstawy objęcia dziecka kształceniem specjalnym w sys-
temie oświaty. Prawo oświatowe wskazuje konkretne przyczyny, dla których dziecko 
może zostać uznane za niepełnosprawne. Dotyczy to uczniów: niesłyszących, słabosły-
szących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z au-
tyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zespoły wydają orzeczenia dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół  
i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni. W przypadku dzieci, które nie 
rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzy-
stają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-
-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o po-
trzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające w poradniach 
właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.

Ważne!

Nie każda poradnia działająca w rejonie zamieszkania dziecka lub placówki, do któ-
rej uczęszcza dziecko lub uczeń, wydaje stosowne orzeczenie. Orzeczenia i opinie 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dla dzieci i uczniów niesłyszących, 

18 § 4 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udziela-
nia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
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słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach spełniających odpowiednie wa-
runki, wskazane przez kuratora oświaty, tzw. poradniach specjalistycznych. Orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, 
roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

Obowiązujące od 15 września 2017 r. rozporządzenie w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 
przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne19 zawiera nowe rozwiązania dotyczące zawar-
tości dokumentu, odzwierciedlające założenia filozofii edukacji włączającej, uwzględniające 
biopsychospołeczny model oceny funkcjonowania. Zgodnie z tym podejściem niepełno-
sprawność jest wielowymiarowym zjawiskiem wynikającym ze wzajemnych oddziaływań 
między ludźmi oraz otaczającym ich środowiskiem fizycznym i społecznym, z uwzględnieniem 
ograniczeń wynikających ze stanu zdrowia. W tym ujęciu oddziaływania zmierzające do po- 
prawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej nie mogą ograniczać się wyłącznie do wspar-
cia jej samej, ale powinny uwzględniać kompleksowe postrzeganie potrzeb wynikających 
z aktualnego stanu zdrowia, które mogą rzutować na jej funkcjonowanie, a wynikają także 
z czynników środowiskowych lub uwarunkowań społecznych. 

Dysfunkcja czy zaburzenie nie stanowi w tym kontekście jedynego czynnika determinującego 
to, jak dziecko z niepełnosprawnością daje sobie radę. Wpływ na jego funkcjonowanie ma 
bowiem jednocześnie ułatwiający lub utrudniający wpływ otoczenia fizycznego, społecz-
nego i postaw prezentowanych w środowisku, w którym żyje. W zależności od kontekstu 
środowiskowego dwoje dzieci z tym samym zaburzeniem, np. z autyzmem, może odmiennie 
funkcjonować. W przestrzeni bez barier architektonicznych dziecko poruszające się na wózku 
jest bardziej samodzielne; przygotowanie osób w otoczeniu do posługiwania się językiem 
migowym znosi barierę w komunikowaniu się dziecka niesłyszącego. W szkole realizują-
cej założenia edukacji włączającej, przy akceptującej postawie nauczycieli i rówieśników, 
każdemu uczniowi łatwiej jest budować poczucie własnej wartości i kompetencji pomimo 
obiektywnych ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. 

Diagnoza powinna stanowić zrozumiały dla odbiorców opis funkcjonowania dziecka lub ucznia. 
Określenie indywidualnych możliwości, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych – wynikających 
z diagnozy – oraz czynników środowiskowych determinujących optymalne wykorzystanie 
potencjału dziecka ma służyć rozwiązaniu problemu, z jakim zgłaszają się rodzice lub uczeń. 
Jej zasadniczym celem jest podjęcie skutecznych działań edukacyjnych, wychowawczych 
i terapeutycznych zmierzających do poprawy funkcjonowania ucznia. 

W kontekście zmian w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością przekłada się to wprost 
na spójność wydawanych przez poradnie orzeczeń z praktyczną realizacją wsparcia organi-
zowanego w szkołach i przedszkolach na podstawie indywidualnych programów edukacyjno-
-terapeutycznych. W związku z tym na podstawie nowych przepisów wprowadzono wzory 

19 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1743).
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orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, doprecyzowujące ich zawartość i uszczegóło-
wiające zalecenia, co z założenia ma ułatwić właściwą, dostosowaną do potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych konkretnego dziecka, praktyczną realizację zadań – zarówno w zakresie 
organizacji kształcenia specjalnego, jak i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zespół określa:
• diagnozę funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględnieniem jego potencjału rozwo-

jowego oraz mocnych stron i uzdolnień, a także barier i ograniczeń utrudniających jego 
funkcjonowanie występujących w środowisku nauczania i wychowania;

• okres, w jakim zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego;
• zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych dziecka lub ucznia, w tym warunki rozwijania jego poten-
cjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania jego aktywności i uczestnictwa w życiu 
przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki, oraz – jeżeli zachodzi potrzeba indywidualnego 
wsparcia dziecka lub ucznia ze strony dodatkowo zatrudnionej kadry, o której mowa 
w przepisach w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania oraz opieki 
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym – zakres tego wsparcia;

• zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do osiągnięcia podczas zajęć wychowania 
przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych 
i resocjalizacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej 
dziecku lub uczniowi i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom przez przedszkole, szkołę, 
ośrodek lub placówkę oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej, a w przypadku dzieci i uczniów niepełnosprawnych – również 
zalecanych rodzajów zajęć rewalidacyjnych;

• wszystkie możliwe formy kształcenia specjalnego, poczynając od tej, która – w ocenie 
zespołu – jest dla dziecka lub ucznia najkorzystniejsza.

Kształcenie specjalne może być organizowane:
a) w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym, specjalnym, innej 

formie wychowania przedszkolnego – w przypadku dzieci niepełnosprawnych;
b) w szkole ogólnodostępnej, integracyjnej lub specjalnej (lub w oddziale dzia-

łającym w którejś z wymienionych szkół) – w przypadku uczniów niepełno-
sprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym;

c) w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym – w przypadku 
nieletnich, wobec których sąd rodzinny orzekł o umieszczeniu w tym ośrodku;

d) w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii – w przypadku 
uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

e) w przedszkolu specjalnym albo szkole specjalnej w specjalnym ośrodku 
szkolno-wychowawczym w przypadku dzieci lub uczniów, którzy z powodu 
niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu 
zamieszkania;

f) w specjalnym ośrodku wychowawczym – w przypadku uczniów:
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— niepełnosprawnych, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęsz-
czać do szkoły w miejscu zamieszkania, specjalnego ośrodka szkolno-wy-
chowawczego lub nie mogą przebywać w bursie,

— zagrożonych niedostosowaniem społecznym;
g) w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub uczniów 

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, u których jedną z niepełnosprawności 
jest niepełnosprawność intelektualna.

Zespół orzekający wskazuje w orzeczeniu optymalne – w jego ocenie najkorzyst-
niejsze – rozwiązania dotyczące ścieżki edukacyjnej dziecka. Decyzja w sprawie 
wyboru szkoły należy jednak każdorazowo do rodziców.

• potrzebę realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych 
indywidualnie z dzieckiem lub uczniem bądź w grupie liczącej do 5 dzieci lub uczniów – 
w przypadku dziecka lub ucznia przejawiającego trudności w funkcjonowaniu wspólnie 
z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;

• zalecane działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia 
i wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki oraz 
działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia;

• w zależności od potrzeb dziecka lub ucznia niepełnosprawnego, niezbędny w procesie 
kształcenia sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem tech-
nologii informacyjno-komunikacyjnych;

• zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych przez przedszkole, szkołę, ośrodek 
lub placówkę w celu realizacji zaleceń.

Zalecenia zawarte w orzeczeniu, dotyczące:
—  warunków i form wsparcia ucznia, w tym potrzeby dodatkowego zatrudnienia 

kadry wspomagającej ucznia;
—  celów rozwojowych i terapeutycznych;
—  zalecanych form kształcenia w danym rodzaju szkoły lub placówki;
—  organizacji zajęć indywidualnie lub w grupie do 5 uczniów;
—  działań ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia;
—  sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych niezbędnych w procesie 

kształcenia, 
powinny uwzględniać rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wynikających  
z funkcjonowania dziecka lub ucznia, w szczególności z informacji zawartych w opinii na-
uczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia  
z dzieckiem lub uczniem w szkole. O taką opinię przewodniczący zespołu orzekającego 
poradni może zwrócić się do dyrektora przedszkola lub szkoły w celu uzyskania informacji  
o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia. O wystąpieniu do szkoły  
z prośbą o przekazanie informacji przewodniczący zespołu orzekającego informuje 
wnioskodawcę (rodziców lub pełnoletniego ucznia). O wydanie opinii może również 
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zwrócić się wnioskodawca. Dyrektor placówki, do której uczęszcza uczeń jest zobo-
wiązany do wydania opinii w terminie 7 dni od daty otrzymania prośby przewodniczą-
cego zespołu i do przekazania kopii tej opinii rodzicom lub pełnoletniemu uczniowi.  
Dla diagnostów z poradni taka opinia stanowi cenne źródło informacji na temat 
codziennego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, trudnych do uzyskania 
wyłącznie na podstawie badań i obserwacji prowadzonych na terenie poradni w in-
dywidualnym kontakcie z uczniem.

Orzeczenie może być zmienione, jeśli zaistnieje taka potrzeba20. Zespół orzekający, 
na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjal-
nego w przypadku:

— zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia;
— potrzeby zmiany zaleceń wskazanych w poprzednim orzeczeniu;
— konieczności zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.

 ¨ wydanie opinii21;
Opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, podobnie jak orzeczenie, 
obliguje szkołę do zorganizowania dla ucznia wskazanych form wsparcia. Nauczyciele są 
zobowiązani dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów posiadających opinie psychologicz-
no-pedagogiczne. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola lub 
szkoły. Korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne, co oznacza, że rodzice lub pełnoletni 
uczeń mogą zrezygnować z uczestnictwa w proponowanych zajęciach. Jednak w bieżącej 
pracy nauczyciele pozostają zobowiązani do indywidualizacji pracy z uczniem. Pomocne 
w tym zakresie są wskazania zawarte w opinii.

Poradnia wydaje orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka albo 
pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, 
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia 
złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Na wniosek rodziców 
lub pełnoletniego ucznia, po przeprowadzonych badaniach poradnia może również 
wydać informację o wynikach diagnozy. Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy 
na adres wskazany we wniosku lub za pokwitowaniem w poradni, w terminie 7 dni 
od dnia wydania orzeczenia lub opinii.

20 § 18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wy-
dawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1743).
21 Wykaz spraw, w których poradnia wydaje opinie, stanowi Załącznik 3.
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Wyjątkiem od tej reguły jest: 
• działanie na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły, złożony za zgodą rodzi-

ców ucznia albo pełnoletniego ucznia, o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie 
sposobu rozwiązania problemu ucznia22;

• wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych23;

• wydanie opinii w sprawie indywidualnego toku lub programu nauki24.
W takich przypadkach dyrektor szkoły działa za zgodą rodziców lub na ich wniosek.

Aktualne rozwiązania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej tworzą nową płasz-
czyznę współpracy poradni z przedszkolami i szkołami w związku z wydawaniem opinii  
i organizacją wsparcia dla uczniów w formie zindywidualizowanej ścieżki rocznego obowiązko-
wego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia25. Objęcie 
ucznia wsparciem w tej formie na terenie placówki, do której uczęszcza, wymaga opinii 
poradni psychologiczno-pedagogicznej o takiej potrzebie. Przed wydaniem opinii publiczna 
poradnia we współpracy z przedszkolem lub szkołą oraz rodzicami lub pełnoletnim uczniem 
przeprowadza analizę funkcjonowania ucznia uwzględniającą efekty udzielanej dotychczas 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Analiza taka wymaga odpowiednich działań organizacyjnych i merytorycznych umożliwiających:
• zgromadzenie informacji o funkcjonowaniu ucznia w toku diagnozy prowadzonej przez 

poradnię;
• uzyskanie informacji od nauczycieli i specjalistów przedszkola na temat wyników ich 

obserwacji dotyczących rozwoju dziecka oraz rozpoznanych trudności i potrzeb;
• obiektywną ocenę efektywności dotychczasowych działań przedszkola czy szkoły w związku  

z udzielaniem dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• rozpoznanych przez poradnię i szkołę czynników utrudniających funkcjonowanie dziecka 

i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
• wspólną analizę tych informacji, w czasie odpowiednim dla wszystkich podmiotów – 

rodziców, nauczycieli i specjalistów;
• ustalenie dalszych działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka, 

które określone zostaną w opinii zawierającej zalecenia do realizacji w przedszkolu lub 
szkole i wskazania dla rodziców.

22 § 20 ust. 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
23 § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1534).
24 § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udziela-
nia zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1569).
25 § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udziela-
nia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).



DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

51

W związku z organizacją zindywidualizowanej ścieżki, tak jak w innych obszarach współpracy 
poradni z przedszkolami i szkołami, konieczne jest ustalenie zasad współdziałania opartych na 
gotowości do otwartego komunikowania się, a także na szybkim i zapewniającym rzetelność 
przepływu informacji włączeniu rodziców w proces diagnozy, planowania wsparcia i oceny 
jego efektywności.

 ¨ wydanie informacji o wynikach diagnozy;
Nie w każdym przypadku diagnozy przeprowadzonej w poradni konieczne jest sformułowanie 
zaleceń do pracy z uczniem w przedszkolu lub szkole. Jednak wyniki badań mogą być ważną 
informacją dla rodziców. Na ich pisemny wniosek (lub pełnoletniego ucznia) wydawana jest 
informacja o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni.

 ¨ objęcie bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz ich 
rodziców, w celu zapewnienia rodzicom pomocy w rozpoznawaniu i realizowaniu indywidual-
nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych 
dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych; 

Pomoc ta może być udzielana w formach:
• indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
• terapii rodziny;
• grup wsparcia;
• prowadzenia mediacji;
• interwencji kryzysowej;
• warsztatów;
• porad i konsultacji;
• wykładów i prelekcji;
• działalności informacyjno-szkoleniowej.

 ¨ wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami;
Zadania podejmowane przez poradnię w celu wspomagania wychowawczej i edukacyjnej 
funkcji przedszkoli, szkół i placówek – w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu proble-
mów dydaktycznych i wychowawczych – mogą być realizowane w formach dostosowanych 
do bieżących potrzeb szkoły, jako działania profilaktyczne, a także w odpowiedzi na konkretne 
sytuacje problemowe. 

Działania poradni w tym obszarze obejmują: 
• udzielanie porad i konsultacji;
• udział w spotkaniach nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów 

udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• udział w zebraniach rad pedagogicznych;
• prowadzenie warsztatów;
• prowadzenie grup wsparcia;
• organizowanie wykładów i prelekcji;
• prowadzenie mediacji;
• reagowanie w ramach interwencji kryzysowej;
• działalność informacyjno-szkoleniową;
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• organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wycho-
wawców grup wychowawczych i specjalistów; 
Jednym z rekomendowanych warunków edukacji włączającej jest odejście od modelu 
pracy indywidualnej na rzecz pracy zespołowej oraz otwartość nauczycieli na dzielenie 
się wiedzą i wzajemne uczenie się od siebie. Różnorodność uczniów powinna stano-
wić dodatkowy bodziec do pogłębiania wiedzy, zachęcać do refleksji i poszukiwania 
innowacyjnych rozwiązań w obliczu wyzwań stwarzanych przez zróżnicowane grupy 
podopiecznych. Podkreśla się potrzebę wspomagania rozwoju zawodowego opartego na 
uczeniu się z innymi i od innych oraz współdziałania nauczycieli placówek włączających 
z ekspertami i pracownikami mającymi doświadczenie w odrębnych dziedzinach lub 
wywodzącymi się z innych środowisk26. 
Sieci organizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne odpowiadają na te 
postulaty poprzez umożliwianie nauczycielom współpracy dotyczącej wybranych kwestii, 
wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propo-
zycjami. Nauczyciele mogą korzystać z własnych doświadczeń, a także merytorycznego 
i metodycznego wsparcia zewnętrznych ekspertów. Udział w pracach sieci współpracy 
i samokształcenia pozwala również na nawiązywanie kontaktów pomiędzy szkołami,  
co sprzyja lokalnemu partnerstwu, implementowaniu skutecznych rozwiązań sprzyjają-
cych rozwojowi edukacji włączającej i poszukiwaniu nowych rozwiązań odpowiadających 
na potrzeby – tak uczniów, jak i szkół. Działalność sieci może odbywać się w grupach 
jednorodnych zawodowo, np. sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania 
przedszkolnego, sieć współpracy i samokształcenia logopedów, sieć dyrektorów szkół, 
lub w zespołach interdyscyplinarnych – np. praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, aktywizujące metody pracy, wykorzystanie technologii informacyjno-
-komunikacyjnych w edukacji, współpraca z rodzicami.
Doświadczenie pokazuje, że działalność sieci służy wsparciu nauczycieli w codziennej 
praktyce, pozwala na rozwiązywanie problemów pojawiających się przy organizowaniu 
kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych lub inicjowaniu nowych rozwiązań 
w tym obszarze, sprzyja rozwojowi kompetencji i wspomaga nauczycieli w pełnieniu ról 
zawodowych.

• organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie 
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
Od 2016 r. zadaniem poradni psychologiczno-pedagogicznych jest również komplekso-
we wspieranie przedszkoli, szkół i placówek27. Wspomaganie to polega na planowaniu 
i przeprowadzaniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły 
lub placówki w zakresie:

1. wynikającym z realizowania przez kuratorów oświaty kierunków polityki oświa-
towej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wy-

26 Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, (2011), Kluczowe zasady służące pro-
mocji jakości w edukacji włączającej – zalecenia praktyczne, Odense, Dania: Europejska Agencja Rozwoju Edukacji 
Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami, s. 19.
27 § 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych  
(Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.).
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chowania zgodnie z art. 60 ust. 3 pkt 1 Ustawy – Prawo oświatowe oraz zmian 
wprowadzanych w systemie oświaty;

2. wymagań stawianych przedszkolom, szkołom i placówkom, których wypełnianie 
jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji 
zewnętrznej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 3 Ustawy 
– Prawo oświatowe;

3. realizacji podstaw programowych;
4. rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu naucza-

nia i wychowania;
5. analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzami-

nów, o których mowa w art. 3 pkt 21, 21c i 21d Ustawy o systemie oświaty;
6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków, o których 

mowa w pkt 5;
7. innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje 4 etapy działań.

Schemat 4. Etapy działań w procesie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek

Zadaniem dyrektorów przedszkoli i szkół w procesie zarządzania, jest podejmowanie dzia-
łań zapewniających wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi 
przedszkoli, szkół i placówek28. Dyrektor ma również obowiązek organizacji wspomagania 
w zakresie realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na zaplanowa-
niu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej29. Wspólne działania poradni i szkoły stwarzają szerokie 

28 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i pla-
cówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1611) – wymaganie 9.
29 § 6 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udziela-
nia i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1591).
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spektrum możliwości wzajemnego wsparcia w podejmowaniu inicjatyw na rzecz dzieci, 
młodzieży, ich rodziców i nauczycieli na różnych płaszczyznach – w zależności od wyniku 
diagnozy potrzeb i specyfiki funkcjonowania konkretnej szkoły. 

W perspektywie rozwoju całej szkoły wspomaganie prowadzone przez poradnię może 
stanowić „szyty na miarę” element systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
który uwzględnia:

• priorytety szkoły i dostosowanie tematyki oraz form wspomagania do rzeczywi-
stych potrzeb placówki;

• możliwości organizacyjne szkoły, czas trwania wspomagania, preferowane przez 
pracowników formy doskonalenia;

• efektywność zespołowego uczenia się i rozwiązywania problemów;
• pomoc w wykorzystaniu wiedzy teoretycznej i nowych umiejętności w praktyce;
• udział ekspertów zewnętrznych w realizacji zadań szkoły; 
• praktyczne wsparcie na etapie wdrażania zaplanowanych działań, np. super-

wizje, konsultacje indywidualne, zespołowe, obserwacje i omawianie zajęć 
dydaktycznych;

• integrację nauczycieli wokół celów całej placówki i zwiększenie zaangażowania 
grona pedagogicznego w ich realizację (wspólna diagnoza potrzeb, opracowanie 
wniosków, rekomendacji i planu dalszych działań).

Wspomaganie jest kierowane do przedszkoli i szkół jako organizacji. Obok form wsparcia  
w ramach sieci współpracy i samokształcenia oraz pomocy udzielanej bezpośrednio 
nauczycielom stanowi kompleksową ofertę kierowaną do dyrektora i nauczycieli jako 
zespołu, uwzględniając przy tym całościowe spojrzenie na potrzeby wszystkich członków 
społeczności – także uczniów i rodziców – w kontekście specyfiki konkretnego środowiska, 
w którym działa dane przedszkole czy szkoła. Planując wspomaganie, warto zintegrować 
rozpoznane potrzeby placówki z zakresem indywidualnego wsparcia kierowanego do 
nauczycieli, rodziców i uczniów tak, by działania poradni stanowiły spójną koncepcję. 
W działaniach na rzecz wdrożenia edukacji włączającej kompleksowe wspomaganie może 
być skutecznym mechanizmem usprawniającym działania przedszkoli i szkół oraz powo-
dującym rozwój kompetencji nauczycieli sprzyjający indywidualizacji kształcenia, w tym 
lepsze przygotowanie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

14. Rola i zadania organów nadzoru pedagogicznego

Zadaniem szkół i placówek jest podejmowanie działań koniecznych do tworzenia optymalnych 
warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności sta-
tutowej, do zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, a także 
podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego, zgodnie z wyma-
ganiami państwa, dotyczącymi prawidłowości i skuteczności działań w zakresie: 

• przebiegu procesów kształcenia, wychowania i opieki;
• umożliwienia każdemu uczniowi rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości;
• podejmowania przez szkołę lub placówkę działań podnoszących jakość jej pracy;
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• angażowania uczniów, rodziców i nauczycieli w działania szkoły lub placówki;
• współpracy ze środowiskiem lokalnym;
• uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania;
• aktywności uczniów i ich rozwoju osiąganego adekwatnie do potrzeb i możliwości;
• doskonalenia pracy szkoły lub placówki przy zaangażowaniu społeczności szkolnej  

i środowiska lokalnego.

Efektywność działań podejmowanych przez szkołę w ww. zakresie jest przedmiotem nadzoru 
pedagogicznego i działań podejmowanych przez kuratorów oświaty. Podstawowym zadaniem 
kuratora oświaty jest sprawowanie nadzoru pedagogicznego, którym objęte są wszystkie szkoły 
i placówki zarówno publiczne, jak i niepubliczne. W toku sprawowania nadzoru pedagogicznego 
kurator podejmuje konkretne czynności wynikające z art. 55 Ustawy – Prawo oświatowe.

Schemat 5. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego

Formy nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratorów oświaty:

 ¨ Ewaluacja zewnętrzna
Osoby wykonujące czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego przeprowadzają badanie 
jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek w odniesieniu do wymagań państwa, sformu-
łowanych jako cele. Wymagania nie wskazują wszystkich możliwych działań, ale określają 
strategiczne i priorytetowe zadania, konieczne do uwzględnienia przy planowaniu pracy. 
Spełnienie wymagań jest obowiązkiem każdej szkoły, ale sposób osiągania tego celu może 
być dostosowany do lokalnych potrzeb, specyfiki funkcjonowania konkretnej placówki i rze-
czywistych problemów jej uczniów i środowiska. Szczególną wartość ewaluacji stanowi 
zaangażowanie w ten proces wszystkich podmiotów szkolnej społeczności – uczniów, ro-
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dziców i nauczycieli oraz osób i instytucji współpracujących ze szkołą. Ewaluacja może być 
prowadzona w odniesieniu do wybranych wymagań (ewaluacja problemowa) lub w zakresie 
wszystkich wymagań (ewaluacja całościowa). 

Wnioski zawarte w raporcie ewaluacyjnym stanowią podsumowanie podjętych działań mię-
dzy innymi w odniesieniu do wskaźników świadczących o włączającej kulturze organizacyjnej 
szkoły, mogą zatem być ważną informacją o spełnianiu takich wymagań jak: wspomaganie 
rozwoju uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji; kształtowanie postaw i respek-
towanie norm społecznych; aktywność uczniów i organizacja procesów sprzyjających uczeniu 
się, partnerstwo z rodzicami i współpraca ze środowiskiem lokalnym. Wnioski z ewaluacji po-
winny być wykorzystane do dalszego podnoszenia jakości pracy szkoły, także w zakresie pracy 
z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wspólna dyskusja na temat wyników 
ewaluacji w gronie pedagogicznym może być pierwszym krokiem w stronę udoskonalania 
działań na rzecz uczniów, określania dalszych potrzeb szkoły i nauczycieli w zakresie poprawy 
skuteczności dotychczasowych działań, poszukiwania nowych sposobów realizacji zadań.

 ¨ Kontrola
Kontrola prowadzona w szkole lub placówce ma na celu ocenę stanu przestrzegania przepi-
sów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły lub placówki. Działania te stanowią ważny aspekt oceny 
zgodności organizacji pracy szkoły, w tym kształcenia uczniów niepełnosprawnych, z prawem. 
Kryterium zgodności z przepisami stanowi fundamentalny wymóg w edukacji, a jednocześnie 
pozwala wskazać kierunki koniecznych zmian, poprzez zalecenie usunięcia ewentualnych 
uchybień czy opracowania programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 
lub wychowania. Prowadzone przez kuratorów kontrole gwarantują respektowanie praw 
wszystkich uczniów, także niepełnosprawnych. Mogą być podejmowane w trybie interwencji 
(jako kontrole doraźne), jeśli prawa te są naruszane lub łamane. W takim kontekście kon-
trola pozwala wyeliminować nieprawidłowości, stanowi czynnik zapobiegania wystąpieniu 
niekorzystnych zjawisk w przyszłości i sprzyja poprawie skuteczności działań szkoły na rzecz 
edukacji włączającej, odpowiednio do wymagań określonych w przepisach. W tym zakresie 
nadzorowi podlegają między innymi: posiadanie przez nauczycieli wymaganych kwalifikacji 
do prowadzenia przydzielonych im zajęć, realizacja podstaw programowych i ramowych 
planów nauczania, organizacja kształcenia specjalnego, przestrzeganie praw dziecka i praw 
ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach. 

 ¨ Wspomaganie
Wsparcie udzielane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny ma na celu inspirowanie 
i intensyfikowanie w szkole lub placówce procesów służących poprawie oraz doskonaleniu 
pracy, ukierunkowane na rozwój uczniów i wychowanków. Kurator oświaty wspomaga szkoły 
i placówki w szczególności poprzez:
• przygotowywanie i podawanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej organu 

analiz wyników sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wniosków z ewaluacji 
zewnętrznych i kontroli;

• organizowanie konferencji i narad dla dyrektorów szkół i placówek;
• przekazywanie informacji o istotnych zagadnieniach dotyczących systemu oświaty i zmia-

nach w obrębie przepisów prawa dotyczących funkcjonowania szkół i placówek.
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 ¨ Monitorowanie
Monitorowanie polega na zbieraniu i analizie informacji o działalności dydaktycznej, wy-
chowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, w celu identyfikowania i eli-
minowania zagrożeń dla prawidłowej realizacji zadań szkoły lub placówki. Monitorowanie 
stanowi narzędzie bieżącej oceny priorytetowych celów i zadań, która pozwala zapewnić 
właściwy przebieg procesów edukacyjnych, wdrażania rozwiązań legislacyjnych, realizacji 
kierunków polityki oświatowej.

Oprócz realizacji polityki oświatowej państwa zadaniem kuratorów oświaty jest współdziałanie 
z organami jednostek samorządu terytorialnego (JST) w ramach tworzenia i realizowania odpo-
wiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa30. 

Działania kuratoriów we współpracy z organami JST

Obszary współpracy Konkretne działania

Wspomaganie rozwoju  
zawodowego nauczycieli 
np. w zakresie przygoto-
wania do pracy z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi czy wdrażania 
nowatorskich rozwiązań 
metodycznych

• opracowywanie programów wykorzystania na dofinanso-
wanie doskonalenia nauczycieli środków wyodrębnionych 
w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków 
zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego* (granty kuratora);

• wykonywanie zadań dotyczących awansu zawodowego 
nauczycieli; 

• opiniowanie planów pracy publicznych placówek dosko-
nalenia nauczycieli;

• współdziałanie z placówkami doskonalenia nauczycieli, 
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i biblioteka-
mi pedagogicznymi w celu realizacji zadań dotyczących 
diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedago-
gicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;

Zapewnienie prawidłowości 
przeprowadzania egzaminów, 
w tym dostosowanie wa-
runków do potrzeb uczniów 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

• współdziałanie z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
• wspomaganie działań w zakresie organizowania egzami-

nów w szkołach;

Zapewnienie odpowiednich 
warunków edukacji wszyst-
kim uczniom 

• opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i pla-
cówek (w zakresie ich zgodności z przepisami) przed ich 
zatwierdzeniem przez organy prowadzące; 

• współdziałanie z organami JST w zakresie kształtowania 
i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;

30 Art. 51 ust. 1 pkt 5 Ustawy – Prawo oświatowe.
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Obszary współpracy Konkretne działania

Realizacja programów, pro-
jektów uwzględniających 
potrzeby uczniów i szkół – 
np. programów rządowych 
obejmujących problematykę 
edukacji uczniów niepeł-
nosprawnych, obejmowa-
nie określonych działań 
patronatem

• współdziałanie z właściwymi organami, organizacjami 
i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków 
rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu 
zjawiskom patologii społecznej, a także możliwość wspo-
magania działań tych podmiotów np. poprzez realizację 
programów społecznych;

Działania informacyjne 
i upowszechniające 

• informowanie JST o wynikach i wnioskach ze sprawowa- 
nego nadzoru pedagogicznego oraz ewentualnych nie- 
prawidłowościach;

• promowanie osiągnięć i dorobku szkół, placówek, uczniów 
i nauczycieli, prezentowanie przykładów dobrych praktyk;

• informowanie o obowiązujących przepisach prawa, pro-
pagowanie informacji o programach, kierunkach polityki 
oświatowej (strona internetowa, biuletyny informacyjne, 
narady, spotkania konsultacyjne, rozpatrywanie skarg 
i wniosków).

* Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego  
(Dz.U. z 2015 r., poz. 1240).

Ważne!

Kurator oświaty jest organem, który w szerokim zakresie współpracuje z rodzicami. Choć  
w praktyce często dzieje się to z uwagi na potrzebę reagowania na niewystarczające 
wsparcie udzielane uczniom, to jednak w wielu przypadkach interwencja organu uła-
twia rozwiązywanie problemów, pozwala wygenerować dodatkowe zasoby, zainicjować 
wsparcie dla szkoły, np. poprzez zaangażowanie organu prowadzącego czy poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej we współpracę w celu rozwiązania problemu. W zakresie 
współpracy z rodzicami szczególnie ważna jest również informacyjna funkcja organów 
nadzoru – konsultacje prawne, udzielanie informacji na temat obowiązków i uprawnień 
związanych z organizacją kształcenia, w tym specjalnego, informowanie o możliwościach 
uzyskania wsparcia od innych osób i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny, 
zgodnie z ich kompetencjami.

Kurator oświaty rozpatruje również odwołania rodziców lub pełnoletnich uczniów od 
orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub o braku takiej potrzeby. Odwołanie wnosi się za 
pośrednictwem zespołu orzekającego, który wydał orzeczenie. Kurator może podtrzymać 
decyzję zespołu lub zwrócić zaskarżone orzeczenie do ponownego rozpatrzenia przez 
zespół orzekający w poradni.
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Zakres zadań realizowanych przez organy nadzoru pedagogicznego sprawia, że kuratoria oświaty 
są ważnym ogniwem w budowaniu systemowych rozwiązań na rzecz edukacji włączającej. 
Istotny obszar działalności organu nadzoru pedagogicznego stanowi wspomaganie nauczycieli, 
w tym – na podstawie rozpoznawanych potrzeb – opracowywanie programów doskonalenia 
uwzględniających priorytety edukacji włączającej oraz przygotowanie do pracy w aspekcie do-
strzegania różnic uwarunkowanych indywidualnymi potrzebami uczniów i rozwijania kompetencji 
nauczycieli w zakresie zaspokajania tych specyficznych potrzeb. 

Obejmując swoim zasięgiem wszystkie typy szkół i wszystkie poziomy kształcenia, działalność 
organów nadzoru pedagogicznego ma znaczący wpływ na systemowe, powszechne, wdraża-
nie i egzekwowanie polityki oświatowej państwa, gwarantującej równość prawa do edukacji 
wszystkich uczniów. Ewaluacja zewnętrzna i kontrola przestrzegania prawa prowadzona przez 
organy nadzoru pedagogicznego wyznacza zunifikowane standardy edukacyjne z uwzględnieniem 
indywidualizacji kształcenia oraz gromadzenia informacji o jakości tego procesu. Dane te mogą 
być wykorzystane zarówno w odniesieniu do określonych typów szkół, jak i poszczególnych 
placówek, w celu dostosowania ich działalności do aktualnych wymagań czy potrzeb. 

Równie istotne jest postrzeganie – w możliwie najszerszej perspektywie, w aspekcie całego 
systemu i kierunków zmian – modelu edukacji, który ma zmierzać do rozwoju kluczowych kom-
petencji pozwalających na celowe i aktywne uczestnictwo jednostki w społeczeństwie. W skali 
makro umożliwia to wytyczanie kierunków dalszego doskonalenia systemu oraz inicjowania zmian 
legislacyjnych służących skutecznemu wdrażaniu rozwiązań. W kontekście edukacji włączającej 
pozwala to na planowanie optymalnych działań, umożliwiających wczesne wsparcie każdego 
dziecka w przedszkolu, zapewnienie mu optymalnych warunków realizacji obowiązku szkolnego 
na dalszych etapach edukacji oraz przygotowanie do wyboru kierunku dalszego kształcenia 
i zawodu, a docelowo – przygotowanie do dorosłego życia i aktywnego funkcjonowania na rynku 
pracy, w procesie całożyciowego uczenia się, rozwijania umiejętności i kształtowania aktywnych 
postaw życiowych wszystkich uczniów.

15. Rola i zadania jednostek samorządu terytorialnego

Za działalność przedszkoli, szkół i placówek odpowiada organ prowadzący. Zapewnienie kształce-
nia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalnego i profilaktyki społecznej, jest zadaniem 
oświatowym:

• gmin – w odniesieniu do przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, 
a także szkół podstawowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub 
specjalnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych;

• powiatów – w odniesieniu do szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodsta-
wowych, w tym integracyjnych oraz z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, szkół 
sportowych i mistrzostwa sportowego oraz placówek, m.in. młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-
-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, 
a także ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających dzieciom i młodzieży 
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z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelek-
tualna, realizację odpowiednio obowiązku, rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, jak również w odniesieniu do poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, placówek doskonalenia 
nauczycieli i bibliotek pedagogicznych.

Na mocy art. 10 Ustawy – Prawo oświatowe organ prowadzący zapewnia:
• warunki działania szkoły lub placówki, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, 

wychowania i opieki;
• warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
• wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
• obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową, w tym w zakresie wykony- 

wania czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3–6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 i 2255), i obsługę organizacyjną szkoły  
lub placówki;

• wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej 
realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, do prze-
prowadzania egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

• wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora 
szkoły lub placówki.

Organ prowadzący ma obowiązek przeznaczenia środków na zadania związane ze stosowaniem 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, w wysokości nie niższej niż środki 
naliczone na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej. W ramach edukacji włączającej 
dzieci i młodzież powinny otrzymywać wsparcie w najbliższym środowisku. 

Zadaniem jednostki samorządu terytorialnego po ustaleniu sieci prowadzonych przedszkoli 
i szkół jest m.in.:

• zapewnienie warunków spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 
oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego, realizacji obowiązku 
nauki i obowiązku szkolnego;

• ustalenie: 
a) drogi dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

i dziecka pięcioletniego z domu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego – o długości nieprzekra-
czającej 3 km,

b) drogi dziecka z domu do szkoły – o długości nieprzekraczającej:
—  3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych,
—  4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych;

• jeśli droga dziecka do przedszkola lub szkoły przekracza 3 km, zapewnienie bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka 
i jego opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz zapewniają rodzice  
(do ukończenia przez dziecko 7 lat);
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• rozważenie możliwości zorganizowania przez gminę bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej 
formy wychowania przedszkolnego lub do szkoły, również w przypadkach, w których nie 
ma takiego obowiązku;

• zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom 
objętym wychowaniem przedszkolnym, którym odroczono obowiązek szkolny, bez-
płatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub 
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opie-
kuna na zasadach określonych w umowie zawieranej między wójtem (lub burmistrzem,  
lub prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowóz zapewniają rodzice;

• zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie prze-
wozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacz-
nym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;

• zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głę-
bokim, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 
jedną jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie 
przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym kończą:
—  24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których 

jedną jest niepełnosprawność intelektualna,
—  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
lub zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, na zasadach 
określonych w umowie zawartej między wójtem (lub burmistrzem, lub prezydentem 
miasta) a rodzicami, jeżeli dowóz i opiekę zapewniają rodzice.

W celu zmniejszenia nierówności i eliminowania barier w dostępie do edukacji wynikających 
z trudnej sytuacji materialnej uczniów, a także wspierania dzieci zdolnych, uczniom przysługuje 
prawo do uzyskania pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie pań-
stwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego31. Regulamin udzielania pomocy 
materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy uchwala rada gminy. Niepełnosprawność, 
ciężka lub długotrwała choroba stanowią kryterium, które jest uwzględniane podczas przyznawa-
nia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Świadczenia pomocy materialnej przysługują 
również uczniom szkół niepublicznych, które nie posiadają uprawnień szkół publicznych dla 
młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki. Pomoc materialna 
ma charakter socjalny albo motywacyjny i może być udzielana w formie:

• stypendium szkolnego;
• zasiłku szkolnego;
• stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w tym stypendium Prezesa 

Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właści-
wego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

31 Art. 90b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2017 r., poz. 2198).
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Organ prowadzący przedszkole, szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością 
w zakresie spraw finansowych i administracyjnych. Nadzorowi temu podlega w szczególności 
prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz 
pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także go-
spodarowania mieniem. Samorząd kontroluje również przestrzeganie obowiązujących zasad 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów oraz przepisów określających 
organizację pracy szkoły i placówki. 

Ważnym aspektem w działaniach na rzecz edukacji włączającej jest również przygotowanie 
nauczycieli do realizacji zadań szkoły w tym obszarze. Organ prowadzący jest zobowiązany 
do wyodrębniania w swoim budżecie środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego32. Wysokość tych środków wynosi  
1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 

Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę:

• wnioski dyrektorów szkół i placówek; 
• wyniki sprawdzianów i egzaminów; 
• wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz płynące z nich wnioski;
• podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, ustalone przez ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się:
• organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli;
• organizację i prowadzenie:

—  wspomagania szkół i placówek;
—  sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących 

stanowiska kierownicze;
• organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, se-

minariów, konferencji szkoleniowych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla 
nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze;

• przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

W procesie adekwatnego do potrzeb wykorzystywania środków na doskonalenie nauczycieli 
znaczącą rolę odgrywa dyrektor, który na każdy rok szkolny określa potrzeby w zakresie dosko-
nalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniając:

• wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wynikające z nich wnioski;
• wyniki odpowiednio sprawdzianu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu maturalnego;

32 Art. 70a Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189  
ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału 
środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form 
doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących 
szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu 
przyznawania tych środków (Dz.U. nr 46 z 2002 r., poz. 430 ze zm.).
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• zadania związane z realizacją podstawy programowej;
• wymagania wobec szkół i placówek;
• wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.

Do 30 listopada danego roku, dyrektorzy szkół i placówek, składają do organu prowadzącego 
wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżeto-
wym, uwzględniając bieżące potrzeby, także w zakresie przygotowania nauczycieli i specjalistów 
do realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem potrzeb uczniów i sposobami ich zaspokajania, 
do indywidualizacji w realizacji podstaw programowych, rozwijania kompetencji w zakresie 
współdziałania z rodzicami itp. Adekwatne do potrzeb przygotowanie oferty doskonalenia 
wymaga od szkoły rozpoznania rzeczywistych potrzeb, zarówno indywidualnych, jak i w zakre-
sie zespołowego uczenia się oraz systemowego podejścia do potrzeb całej szkoły i specyfiki 
jej funkcjonowania. Plan doskonalenia powinien uwzględniać nie tylko bieżące potrzeby, ale 
również planowanie długoterminowe, pozwalające na wszechstronne przygotowanie się do 
zróżnicowanych, wszechstronnych działań w odpowiedzi na różnorodne potrzeby uczniów.

Ważne!

W planie finansowym szkoły lub przedszkola należy zabezpieczyć odpowiednią ilość 
środków przeznaczonych na doskonalenie nauczycieli, z uwzględnieniem różnorodności 
potrzeb i dysfunkcji, z jakimi uczniowie – również w przyszłości – mogą realizować kształ-
cenie. W przypadku gdy dyrektor ocenia jako niewystarczające zasoby finansowe prze-
znaczone na zapewnienie wszystkim uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 
odpowiednich warunków nauki oraz niezbędnych form wsparcia, powinien on wystąpić 
do organu prowadzącego o zwiększenie środków w planie finansowym szkoły. Wniosek 
dyrektora powinien być szczegółowo uzasadniony merytorycznie. Wskazane jest, by 
oprócz określenia potrzeb ucznia, oszacować także koszta finansowe planowanych działań.

Właściwa organizacja pracy szkoły jest fundamentem skutecznej realizacji zadań. Organ pro-
wadzący zatwierdza arkusze organizacyjne, które stanowią podstawę tworzenia oddziałów, 
zatrudniania nauczycieli i specjalistów oraz ustalania liczby godzin pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej. Jednostki samorządu terytorialnego ustalają również plany finansowe szkół 
i placówek, które powinny stanowić gwarancję środków na realizację zadań na rzecz wszystkich 
uczniów. W związku z tym lokalna polityka oświatowa, uwzględniająca edukację włączającą jako 
kierunek rozwoju szkół, w dużej mierze zależy od świadomości i celowych działań organów pro-
wadzących, które muszą być na tyle elastyczne, by odpowiednio reagować na szerokie spektrum 
potrzeb szkół otwartych na wszystkich uczniów, w tym w zakresie zapewniania odpowiedniej 
bazy i wyposażenia, likwidacji barier architektonicznych, zatrudniania specjalistów, realizacji 
indywidualnych form organizacyjnych kształcenia, udzielania pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w adekwatnych formach. 

Polityka samorządu na rzecz włączenia powinna również uwzględniać konieczność integrowania 
działalności edukacyjnej z działaniami w zakresie opieki zdrowotnej i świadczeń społecznych, 
umożliwiających kompleksowe wsparcie dzieci i młodzieży ze SPE oraz ich rodzin. Celowe, 
komplementarne wykorzystanie posiadanych zasobów przez różne podmioty oraz spójność 
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zadań poszczególnych instytucji oraz specjalistów pozwalają zaplanować właściwe wsparcie 
i zacząć jego udzielanie możliwie szybko, w najbliższym otoczeniu. Taka interwencja może 
w znaczący sposób ograniczać późniejsze skutki niepełnosprawności, zapobiegać narastaniu 
trudności w nauce czy funkcjonowaniu społecznym, a w konsekwencji niwelować lub obniżać 
koszta dalszej specjalistycznej pomocy.

16. Finansowanie kształcenia dzieci posiadających orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego

Działania oświatowe związane z prowadzeniem przedszkoli, szkół i placówek stanowią zadania 
własne JST. Działalność w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym kształcenia specjalne-
go, jest finansowana na zasadach określonych w Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych33 
oraz w Ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego34. 

„Włączenie nie stanowi sposobu na ograniczenie wydatków – jest to droga do większej jakości 
i równości kształcenia dla wszystkich uczniów”. 

Źródło: Europejska Agencja ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, (2014), Organizacja wsparcia 
dla edukacji włączającej. Raport podsumowujący, Odense, Dania: Europejska Agencja ds. Specjalnych 
Potrzeb i Edukacji Włączającej.

W związku z realizacją zadań oświatowych organy prowadzące uzyskują subwencję w wysokości 
ustalonej w ustawie budżetowej na dany rok budżetowy (kalendarzowy). Finansowanie tych 
zadań możliwe jest również z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub 
innych źródeł. W subwencji oświatowej uwzględnia się finansowanie kształcenia specjalnego 
oraz organizacji zajęć rewalidacyjno-wychowawczych35. Zgodnie z przepisami samorządy mają 
obowiązek przeznaczyć na kształcenie uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego środki nie mniejsze niż otrzymują na ten cel w subwencji. Organy prowadzące publicz-
ne i niepubliczne szkoły bądź placówki, do których uczęszczają uczniowie posiadający orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, otrzymują zwiększone środki finansowe w ramach podziału 
części oświatowej subwencji ogólnej, na podstawie wydawanego w każdym roku rozporządzenia 
w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego, uwzględniającego zakres realizowanych przez daną jednostkę zadań oświatowych. 

Algorytm naliczania subwencji oświatowej uwzględnia dodatkowe wagi dla uczniów posiadają-
cych orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, co pozwala zwiększać środki przeznaczane 
na to kształcenie w zależności od wskaźników zdefiniowanych ze względu na przyczyny wydania 
orzeczenia. Dodatkowo zwiększone środki mogą być przeznaczone między innymi na zapew-
nienie odpowiedniego wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne niezbędne 
z uwagi na potrzeby ucznia niepełnosprawnego, na likwidację barier w środowisku nauczania, 
zatrudnienie odpowiedniej kadry itp. Kwota przeznaczana dodatkowo w danym roku na uczniów 

33 Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).
34 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1453).
35 Art. 8 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203).
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posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego stanowi iloczyn rocznej kwoty, prze-
widzianej przez rząd dla samorządu na jednego ucznia tzw. standardu finansowego A (w 2018 r. 
standard A wynosi 5436 zł) i kwoty uzupełniającej część oświatowej subwencji ogólnej:  
tzw. wag P – naliczanych według wskaźników przyporządkowanych do konkretnych grup uczniów. 
Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych obliguje jednoznacznie jednostki samorządu tery-
torialnego do przekazywania środków ze zwiększonej o odpowiednią wagę subwencji wyłącznie 
na organizację kształcenia specjalnego uczniów.

Aktualne36 wagi zwiększające finansowanie uczniów objętych kształceniem specjalnym:

P4 = 1,40 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, niedostoso-
wanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (na podstawie 
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego), dla uczniów z zaburzeniami 
zachowania, zagrożonych uzależnieniem, z chorobami przewlekłymi (na pod-
stawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 
1 września 2011 r.) – wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy – oraz dla uczniów szkół podstawowych specjalnych, dotychcza-
sowych gimnazjów specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych i szkół 
ponadgimnazjalnych specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii – wymagających stosowania specjalnej 
organizacji nauki i metod pracy, którzy nie posiadają orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego; 

P5 = 2,90 dla uczniów niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją (na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego), 
dla uczniów z zaburzeniami psychicznymi (na podstawie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanych przed dniem 1 września 2011 r.);

P6 = 3,60 dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym (na podstawie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego); 

P7 = 9,50 dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głę-
bokim spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki przez udział 
w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych w szkołach i po-
radniach psychologiczno-pedagogicznych, dla uczniów z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (na podstawie 
odpowiednio orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego albo o potrzebie 
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych); 

P55 = 9,500 dla wychowanków ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, 
objętych odpowiednio wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszko-
lach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wy-

36 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2395).
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chowania przedszkolnego (na podstawie odpowiednich orzeczeń – o potrzebie 
kształcenia specjalnego albo o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych);

P59 = 4,000 dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, objętych 
zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi w przedszkolach, oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol-
nego (na podstawie orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych);

P60 = 2,900 dla dzieci niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, 
w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, objętych 
kształceniem specjalnym w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szko-
łach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (na pod- 
stawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego);

P61 = 3,600 dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, objętych kształceniem specjalnym 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i in-
nych formach wychowania przedszkolnego (na podstawie orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego);

Przykładowa kwota subwencji przekazywanej na ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego w 2018 r.:

• z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, zagrożenie niedostoso-
waniem społecznym: 
Standard A x waga P4 = 5436 zł x 1,4 = 7 610,4 zł

• z uwagi na autyzm, niepełnosprawności sprzężone: 
Standard A x waga P7 = 5436 zł x 9,5 = 51 642 zł

Subwencja oświatowa przewiduje również finansowanie potrzeb innych uczniów, w tym:
• uczniów klas terapeutycznych w szkołach ogólnodostępnych lub integracyjnych;
• uczniów należących do danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub spo-

łeczności posługującej się językiem regionalnym oraz uczniów pochodzenia romskiego, 
w stosunku do których szkoła realizuje zadania edukacyjne zgodnie z przepisami wyda-
nymi na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty –  
tj. w osobnych grupach, oddziałach lub szkołach, w tym z dodatkową nauką języka oraz 
własnej historii i kultury, w międzyszkolnych zespołach nauczania;

• dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
• wychowanków internatów i burs, którzy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego.

Ważne!

Z subwencji ogólnej odlicza się środki na rezerwę części oświatowej subwencji ogólnej, 
która pozostaje w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, po 
zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz reprezen-
tacji jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie opracowywanych na każdy rok 



DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

67

kalendarzowy kryteriów podziału tej rezerwy, JST mogą korzystać z możliwości występo-
wania z wnioskami o zwiększenie subwencji, m.in. na zrealizowanie większej liczby zadań 
szkolnych i pozaszkolnych, co pozwala danej jednostce samorządu terytorialnego ubie- 
gać się o dodatkowe środki np. z tytułu wzrostu liczby uczniów posiadających orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, konieczności doposażenia szkoły czy zatrudnienia 
dodatkowego nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym.

Organy prowadzące są odpowiedzialne za zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie 
specjalnej organizacji nauki i metod pracy wobec uczniów objętych kształceniem specjalnym37, 
co oznacza, że realizacja form wsparcia ucznia wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego oraz działań zaplanowanych w IPET na podstawie ustaleń zespołu opracowującego 
program powinna być sfinansowana, niezależnie od tego, w jakiego typu szkole czy oddziale 
kształci się uczeń posiadający orzeczenie. 

Za wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
i metod pracy uznaje się:

• wydatki na wszelką działalność podejmowaną na rzecz uczniów posiadających orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci i młodzieży z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych;

• koszta utrzymania budynku oraz związane z administracją szkoły; 
• kwoty na wynagrodzenia nauczycieli itp.

Każda szkoła musi zapewnić wszystkim uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego realizację zaleceń zawartych w orzeczeniach, w tym: warunki 
do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na in-
dywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci 
lub uczniów. Szkoła powinna także zorganizować zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, 
w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne. Potrzeby 
uczniów mogą również generować koszta związane z likwidacją barier architektonicznych 
(np. budową podjazdu, instalacją windy, dostosowaniem pomieszczeń – np. łazienek, 
zakupem specjalistycznych pomocy i sprzętu itp.).

Ważne!

Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma takie same prawa  
w każdym typie i rodzaju szkoły. Dotyczy to również sytuacji, gdy uczeń realizuje obowiązek 
szkolny w szkole lub placówce niepublicznej. Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 
Ustawą o finansowaniu zadań oświatowych przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne 

37 Art. 10 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.).
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otrzymują na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej 
kwocie dotacji, z tym że na ucznia niepełnosprawnego lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-
-wychowawczych – w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 
w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy lub powiatu.

Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne są obowiązane do zapewnienia odpowiednich wa-
runków kształcenia wszystkim uczniom, w tym posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego38. Przepisy dotyczące specjalnej organizacji kształcenia tej grupy uczniów stosuje 
się odpowiednio do przedszkoli niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych 
szkołach podstawowych, innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, szkół i placó-
wek niepublicznych. Oznacza to, że każda szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej 
obowiązana jest realizować zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 
W tych szkołach obowiązują analogiczne rozwiązania jak w placówkach publicznych, zgodne 
z regulacjami zawartymi w prawie oświatowym. Dotyczy to również udzielania uczniom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, do realizowania której szkoły niepubliczne są zobowiązane 
w związku z koniecznością przestrzegania przez nie przepisów w sprawie ramowych planów 
nauczania oraz oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów39.

Ważne!

Subwencja jest naliczana na podstawie danych ze sprawozdań przekazywanych do sys-
temu informacji oświatowej według stanu na 30 września w roku poprzedzającym dany 
rok budżetowy (rok bazowy). Wiarygodność przekazywanych przez szkoły danych doty-
czących rzeczywistej liczby uczniów oraz podstawy objęcia ich kształceniem specjalnym 
(wskazanej w orzeczeniu przyczyny wydania dokumentu) może więc mieć wymierne skutki 
zarówno dla adekwatnej do rzeczywistych potrzeb wysokości otrzymywanych środków, 
jak i w przypadku zawyżenia liczby uczniów, których kształcenie uprawnia do uzyskania 
subwencji w określonej wysokości (np. w przypadku niewłaściwie wskazanej kategorii 
uprawniającej do przypisania określonej wagi) – wówczas konieczny jest zwrot nienależnie 
uzyskanej subwencji lub dotacji. Wskazanie przyczyny wydania orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego musi być jednoznaczne, a kategoria niepełnosprawności zgodna 
z katalogiem określonym w Rozporządzeniu w sprawie warunków organizowania kształ-
cenia uczniów niepełnosprawnych40. Odpowiedzialność za właściwe wskazanie podstawy 

38 Art. 127 ust. 1–3, art. 177 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształ-
cenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578).
39 Art. 14 Ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r.  w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 
w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1534), § 2 ust. 3 pkt 6  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703).
40  § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagro-
żonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578).
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wydania orzeczenia spoczywa na poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektor szkoły 
powinien jednak zweryfikować zgodność dokumentu z obowiązującymi przepisami, aby 
uniknąć ewentualnych konsekwencji w przypadku kontroli uprawnienia do uzyskania 
zwiększonego finansowania przez organ prowadzący.

Część II

1. Współpraca poradni psychologiczno-pedagogicznych  
z przedszkolami, szkołami i placówkami

Jedną z form współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami, szkołami 
i placówkami w ramach udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
jest działalność informacyjno-szkoleniowa, której zakres powinien odpowiadać na potrze-
by konkretnej szkoły czy zespołu nauczycieli. W tej kwestii poradnia może zadbać o upo-
wszechnianie w lokalnym środowisku świadomości na temat praw osób niepełnosprawnych 
i konieczności ich egzekwowania, poprzez propagowanie dostępu do edukacji dzieci i młodzieży 
z niepełnosprawnością na równi z pełnosprawnymi rówieśnikami, przekazywanie bieżących infor-
macji dotyczących prawnych rozwiązań w zakresie udzielania wsparcia uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji nauczycieli w przedszkolach i szkołach 
działających w rejonie poradni. W sytuacji modyfikowania przepisów, wyznaczania nowych 
zadań, wdrażania odmiennych niż dotąd koncepcji organizacyjnych, przekazanie rzetelnej, 
merytorycznej wiedzy jest szczególnie ważnym elementem ugruntowania zmian. 

Wiedza i doskonalenie umiejętności to także fundamenty kształtowania postaw wobec „nowego”, 
które w naturalny sposób może wywoływać obawy wynikające ze stawianych wymagań lub 
przeświadczenie o posiadaniu niewystarczających kompetencji, a w konsekwencji prowadzić 
do wycofywania się, przejawiania postaw konformistycznych lub wręcz oporu wobec zmiany. 
Brak dostatecznej informacji lub błędne informacje mogą stanowić barierę w ocenie sytuacji, 
prowadząc do niejasności, nieporozumień, a tym samym negatywnie wpływać na efektywność 
wprowadzanych rozwiązań. Edukacja przed i podczas wdrażania zmian, przekazanie odpowied-
niej – pełnej wiedzy, ukazanie potencjalnych korzyści płynących z realizacji jasno określonych 
celów i oczekiwań może natomiast stanowić czynnik sprzyjający akceptacji i włączaniu w proces 
zmiany oraz zwiększać zaangażowanie w działania41.

Proponowany poniżej scenariusz warsztatów dla nauczycieli może być wykorzystany we współ-
pracy z radami pedagogicznymi w celu wyjaśnienia założeń edukacji włączającej, budowania 
pozytywnego nastawienia nauczycieli do wyzwań współczesnej edukacji i propagowania zalet 
wynikających z pracy ze zróżnicowanymi grupami uczniów. 

41 Centkowska M., (2015), Podstawy teoretyczne oporu wobec zmian w organizacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki 
Śląskiej”, Seria: Organizacja i zarządzanie, 2015, z. 77.
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Scenariusz warsztatów dla nauczycieli „Szkoła dla wszystkich uczniów 
– włączające podejście w edukacji”

Liczba uczestników: 20 (25) osób;

Czas trwania: 3–4 godziny dydaktyczne;

Metody nauczania: warsztat, miniwykład, praca indywidualna i zespołowa, dyskusja; 

Środki dydaktyczne: laptop, rzutnik, flipchart, arkusze papieru, mazaki, story cubes (lub zestaw 
obrazków, ilustracji, karty dixit itp.);

Cele: 
• zapoznanie uczestników z założeniami edukacji włączającej i uwarunkowaniami prawnymi 

w zakresie pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• zapoznanie z biopsychospołecznym podejściem do niepełnosprawności; 
• budowanie pozytywnego nastawienia nauczycieli do pracy w zróżnicowanej grupie 

uczniów i zaspokajania ich potrzeb;
•  uświadomienie występowania w środowisku nauczania barier ograniczających pełne 

i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym; 
• autorefleksja, wymiana doświadczeń i inspirowanie do innowacyjnych rozwiązań  

w zespole.

Część I  
Czym są specjalne potrzeby edukacyjne? (45 minut)

Ćwiczenie „Wirujące plakaty”:

Uczestnicy zostają podzieleni na 4 grupy. Każda z grup otrzymuje duży arkusz papieru. Zadaniem 
poszczególnych grup jest dokończenie zdań:

— „Uczniowie w szkole są...”; 
— „Uczniowie mają prawo do...”;
— „Uczniowie mają obowiązek...”;
— „Uczniowie potrzebują...”.

Po około 20 minutach, grupa przekazuje plakat, nad którym pracowała, kolejnej grupie tak, aby 
każda z nich mogła zapoznać się z wypracowanymi propozycjami i uzupełnić pomysły poprzed-
ników (ok. 10 minut). Kiedy plakat powróci do grupy, która jako pierwsza nad nim pracowała, 
prowadzący prosi o uzupełnienie każdego zdania początkowego o sformułowanie „ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi”. W ten sposób powstaną zdania: 

— „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole są...”; 
— „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo do...”;
— „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają obowiązek...”; 
— „Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebują...”.
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Uczestnicy są proszeni o uzupełnienie wcześniejszych propozycji. Grupy prezentują swą pracę, 
omawiają wyniki (15 minut). W ukierunkowaniu dyskusji pomocne mogą być pytania: 
Pod jakim względem prawa wszystkich uczniów są odmienne od praw uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi? Czy określenie „SPE” zmienia optykę nauczyciela? Co i dlaczego 
może wpływać na postrzeganie przez nauczycieli tej grupy uczniów? Jakie różnice w kontekście 
potrzeb, praw i obowiązków wynikają ze specjalnych potrzeb uczniów? Co w tym zakresie może 
wpływać na pracę nauczyciela, a co ma znaczenie dla ucznia? W jakim sensie „dodatkowe” 
potrzeby uczniów ze SPE wymagają „dodatkowych” umiejętności nauczycieli?

Część II  
Miniwykład dotyczący założeń edukacji włączającej (30–45 minut)

Proponowane zagadnienia do omówienia: 
• ewolucja modelu edukacji w kontekście zmian społecznych i prawnych;
• biopsychospołeczny model niepełnosprawności; zdefiniowanie specjalnych potrzeb 

edukacyjnych w kontekście aktualnych przepisów;
• rozwiązania organizacyjne w edukacji mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych 

(pomoc psychologiczno-pedagogiczna, kształcenie specjalne, dostosowanie wymagań 
edukacyjnych, indywidualizacja nauczania);

• warunki sprzyjające inkluzji na poziomie lokalnym – zadania szkoły (nauczycieli, specja-
listów), poradni, organu prowadzącego, innych instytucji.

Część III  
Warunki skutecznej edukacji wszystkich uczniów – ćwiczenie (metoda kuli śniegowej – praca 
w parach, a następnie w czwórkach, dyskusja grupowa ok. 60 minut)

Uczestnicy są proszeni o przypomnienie sobie własnych doświadczeń związanych z nauczaniem 
dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzący poleca przeanalizowanie – naj-
pierw w parach (10 minut), następnie w czteroosobowych grupach (10 minut) – indywidualnych 
doświadczeń w pracy z uczniem ze SPE. Pytania ukierunkowujące pracę uczestników: Co się 
wówczas udało? Co sprzyjało podjętym działaniom? Czego zabrakło? Co mogło być zrobione 
inaczej? Jak dzisiaj postąpił(a)byś w tej sytuacji? Czego dziś potrzeba, by działanie było skuteczne?

Podsumowując tę część zajęć, prowadzący może odwołać się do wyników badań, które po-
kazują, że np. pozytywne postawy nauczycieli wobec idei włączenia uzależnione są w dużej 
mierze od ich własnych doświadczeń pracy z tymi dziećmi, od ich wykształcenia, od tego, czy 
otrzymują wsparcie, a także od czynników specyficznych, takich jak wielkość klasy czy obciążenie 
nauczycieli. Następnie prowadzący proponuje przeanalizowanie pracy grup w perspektywie 
budowania systemowych rozwiązań z wykorzystaniem techniki analizy pola sił (30–40 minut). 
W celu wykorzystania analizy pola sił, należy spojrzeć na dany problem jak na układ dwóch 
grup sił. Aby osiągnąć cel, musimy naruszyć istniejący dotąd stan rzeczy, określić cel, do którego 
zmierzamy i rozpoznać siły pobudzające i hamujące, a następnie zdecydować, które należy 
zmienić. Będzie to zależne od wielu uwarunkowań. Zazwyczaj przyjmuje się, że łatwiej jest 
zmienić siły ograniczające. Prowadzący wyjaśnia uczestnikom zasadę działania narzędzia, które 
pomaga w zidentyfikowaniu i ocenie sił (czynników) wspierających lub utrudniających zmiany. 
Wykorzystuje do tego przygotowany wcześniej na flipcharcie diagram:
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Uczestnicy wskazują siły sprzyjające osiągnięciu celu i czynniki, które go wykluczają. Prowadzący 
zapisuje te propozycje na plakacie. 

Przykład:

Spośród zaproponowanych rozwiązań uczestnicy wybierają 3–5 propozycji z obszaru sił pobu-
dzających i 3–5 spośród hamujących – np. z wykorzystaniem rankingu punktowego. Następnie 
w dyskusji na forum grupy proponują działania, które mogą wzmocnić czynniki sprzyjające 
osiągnięciu celu i te, które mogą osłabić siły hamujące. Można przeanalizować w grupie wybrane 
propozycje działań pod kątem ich rzeczywistej realizacji, wykorzystując „gwiazdę pytań”: 
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Część IV  
Edukacja włączająca – moje kompetencje i potrzeby (około 30 minut)

Uczestnicy, siedząc w kręgu, podsumowują udział w spotkaniu z wykorzystaniem kostek story cubes 
do tworzenia opowiadań. Każdy z uczestników na podstawie losowego układu symboli i własnych 
skojarzeń wypowiada się na temat tego, czym jest dla niego edukacja włączająca, jaki posiada  
potencjał w jej kontekście, jakie są jego potrzeby. Można zaproponować dokończenie zdań: 
„Edukacja włączająca to dla mnie….”; „Moje potrzeby w tym zakresie to…”.

Część V  
Podsumowanie 

Ewaluacja spotkania np. z wykorzystaniem „termometru uczuć”, „kosza i walizki”. Ewentualne 
zebranie informacji dotyczących zagadnień, problemów, potrzeb związanych z dalszym 
doskonaleniem.

2. Współpraca poradni ze szkołą z wykorzystaniem 
modelowego zestawu narzędzi TROS-KA

Pakiet narzędzi diagnostycznych TROS-KA został opracowany w odniesieniu do obszaru rozwoju 
społeczno-emocjonalnego uczniów wieku 9–13 lat. Ten okres stanowi ważny etap zarówno 
w fizycznym, psychologicznym, jak i społecznym rozwoju dziecka. W tym czasie w życiu szkol-
nym uczniów zachodzi ważna zmiana związana z organizacją procesu uczenia się w systemie 
przedmiotowo-lekcyjnym, z koniecznością podporządkowania się normom w relacjach z wieloma 
nauczycielami uczącymi w danym zespole klasowym, z nowymi wymaganiami i bardziej złożonymi 
zadaniami, z oczekiwaniem od uczniów większej samodzielności. Podstawą efektywnego radzenia 
sobie przez uczniów z wymaganiami otoczenia jest ich poczucie sprawczości budowane dzięki 
pozytywnym doświadczeniom płynącym z wykonywania kolejnych zadań i wyrażające się wiarą 
we własne kompetencje w momencie podejmowania nowych wyzwań. Sukcesy edukacyjne, 
konstruktywne informacje zwrotne i pozytywne relacje z otoczeniem stanowią fundamen-
ty przekonań uczniów na własny temat, budowania adekwatnej samooceny, radzenia sobie 
w trudnych sytuacjach. 
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Prawidłowe funkcjonowanie dziecka w roli ucznia nie sprowadza się jedynie do tego, że uzyskuje 
ono pozytywne oceny, podporządkowuje się wymaganiom, nie sprawia problemów – ale dotyczy 
również jego kluczowych kompetencji społecznych i emocjonalnych, warunkujących dalszy rozwój 
i przygotowanie do pełnienia ról życiowych. Te właśnie umiejętności uczniów powinny stanowić 
obszar szczególnego zainteresowania wszystkich dorosłych – zarówno rodziców i członków 
rodziny, jak i nauczycieli oraz specjalistów. 

Pakiet narządzi TROS-KA umożliwia zintegrowanie działań w środowisku edukacyjnym i wycho-
wawczym ucznia w procesie oceny poziomu kompetencji społeczno-emocjonalnych, rozpozna-
wania potrzeb dziecka i planowania ewentualnego wsparcia. W aspekcie przygotowania się do 
prowadzenia diagnozy funkcjonalnej i współdziałania poradni ze szkołą, współpraca już na etapie 
postępowania diagnostycznego pozwala zaangażować wszystkie osoby ważne w kontekście 
rozpoznania potrzeb dziecka i zapewnienia mu optymalnych warunków prawidłowego rozwoju 
psychofizycznego.

Ponieważ narzędzie TROS-KA jest aktualnie wdrażane przez poradnie psychologiczno-pe-
dagogiczne, istotne wydaje się, by informacje na temat możliwości jego zastosowania były 
upowszechniane w szkołach. Może ono służyć jako pomoc dla nauczycieli i specjalistów oraz 
czynnik wspomagający gromadzenie informacji o uczniu w procesie diagnozy prowadzonej 
przez specjalistów poradni. Warto, by wykorzystanie w szkole materiałów do oceny kompetencji 
społeczno-emocjonalnych było poprzedzone spotkaniem, na którym nauczyciele i specjaliści 
mogliby zapoznać się z materiałami, ale także ugruntować wiedzę na temat ważnych aspektów 
rozwoju dzieci i młodzieży, determinujących ich funkcjonowanie w roli uczniów. 

Szczególnie istotne wydaje się ukazanie wpływu społeczno-emocjonalnego funkcjonowania 
uczniów na ich aktywność, możliwości poznawcze, a w konsekwencji na osiągane efekty uczenia 
się i relacje społeczne w całej szkole. W praktyce przełoży się to również na realia codziennej pracy 
w klasie, zaangażowanie uczniów, zdolność zespołowego współdziałania i wzajemne uczenie się 
od siebie, a także wzrost atrakcyjności procesu kształcenia i realne efekty pracy wychowawczej. 
Ukazanie korzyści z tej perspektywy jest ważne w kontekście edukacji włączającej z uwagi na 
specyficzną sytuację dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W tej grupie uczniów mogą 
bowiem znaleźć się tacy, którzy z powodu doświadczanych trudności czy niepowodzeń mają 
zaniżoną samoocenę, niskie poczucie własnych kompetencji, są wycofani lub nie dostrzegają 
wartości własnych działań. Dotyczy to również uczniów postrzeganych jako uzdolnieni, którzy 
mogą mieć trudności w radzeniu sobie z emocjami wywołanymi porażką, problemy z nawiązy-
waniem i podtrzymywaniem relacji rówieśniczych. Mogą pojawić się i tacy, którzy przeceniają 
własne osiągnięcia lub odwrotnie – nie uzyskują wyników adekwatnych do swych możliwości. 
Wyjaśnienia może również wymagać sposób przeliczania bezpośrednio uzyskanych wyników na 
wyniki znormalizowane według odpowiednich do wieku i płci norm stenowych i centylowych 
– należy przećwiczyć jego praktyczne wykorzystywanie. 

Na spotkaniach można wykorzystać zestaw prezentacji stanowiących integralną część pakietu 
TROS-KA, zawierających przegląd najważniejszych informacji dotyczących rozwoju społeczno-
-emocjonalnego uczniów w wieku 9–13 lat. Odbiorcami prezentacji mogą być nauczyciele, 
uczniowie, a także ich rodzice. Dla nauczycieli opracowany został ponadto podręcznik Diagnoza 
i wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów w wieku 9–13 lat, który zawiera 
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szczegółowe informacje na temat możliwości wykorzystania narzędzia. Do rozpoznawania i oceny 
funkcjonowania uczniów przez nauczycieli i wychowawców w szkole przeznaczona jest skala 
KA (Kontrola Afektu). Ma ona charakter przesiewowy i może być używana w indywidualnym 
badaniu lub w grupie do 5 uczniów. Wykorzystanie w szkole tej skali może uzupełnić wiedzę 
diagnostów z poradni – np. w przypadku zastosowania procedury „270 stopni”, pozwalającej na 
skorelowanie i skonfrontowanie informacji uzyskanych od rodziców i nauczycieli z odpowiedziami 
udzielanymi przez ucznia. 

Narzędziem przeznaczonym dla wychowawców jest także skala obserwacyjna PREiS (Profil 
Rozwoju Emocjonalnego i Społecznego), która może być wykorzystana jako pomoc w procesie 
diagnozy funkcjonalnej, ukierunkowującej obserwacje nauczycieli i wychowawców na opis 
zachowań ucznia w korelacji z badaniem prowadzonym przez specjalistów z poradni. PREiS może 
być także wykorzystany w celu monitorowania rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych 
uczniów w czasie (optymalnie – raz w semestrze).

Diagnoza funkcjonalna jest procesem, w toku którego samo rozpoznanie funkcjonowania sta-
nowi pierwszy krok do planowania wsparcia dla uczniów oraz oceny jego efektywności. Niski 
poziom kompetencji społeczno-emocjonalnych może być czynnikiem negatywnie wpływającym 
na funkcjonowanie ucznia w wielu obszarach jego aktywności i grożącym niedostosowaniem 
społecznym. W takich przypadkach konieczne jest podjęcie odpowiednich działań wspierają-
cych ucznia. Szkoła jest obecnie zobowiązana do udzielania uczniom pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej – między innymi z uwagi na zaburzenia zachowania i emocji oraz zagrożenie 
niedostosowaniem społecznym. Dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu 
społecznym organizuje się zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Pakiet  
TROS-KA może być wykorzystany w szkole do organizacji takich zajęć. Dla nauczycieli przygoto-
wany został bowiem poradnik Jak rozwijać kompetencje społeczno-emocjonalne uczniów?, który 
zawiera 14 scenariuszy zajęć do wykorzystania podczas spotkań indywidualnych lub grupowych 
i 8 scenariuszy gier dydaktycznych. Cele proponowanych zajęć ukierunkowane są na rozwijanie 
umiejętności współpracy w zespole, twórczego myślenia, przedsiębiorczości oraz umiejętności 
cyfrowych. Proponowany przebieg ćwiczeń pozwala na dostosowanie ich przebiegu do realnych 
i zindywidualizowanych potrzeb uczniów, poziomu ich zainteresowania i zaangażowania. Autorzy 
podkreślają, że praca z uczniami podczas zajęć musi być zintegrowanym procesem – powinna 
stanowić element innych zajęć szkolnych, oddziaływań w środowisku domowym oraz samodziel-
nych działań ucznia. Konieczne jest także włączenie w proces terapeutyczny rówieśników poprzez 
odpowiednią organizację pracy w klasie lub wykorzystanie wiedzy o kontaktach i relacjach 
koleżeńskich ucznia poza szkołą. 

Działania szkoły mogą uzupełniać zajęcia prowadzone na terenie poradni w oparciu o materiały 
postdiagnostyczne ukierunkowane na:

• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i poczucia sprawczości,
• wspomaganie rozwoju relacji społecznych, w tym ich emocjonalnych uwarunkowań, 

takich jak umiejętność rozumienia uczuć własnych i innych osób oraz kontrola emocji,
• rozwijanie samowiedzy i samooceny uczniów. 
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Przykład

Mateusz uczęszcza aktualnie do klasy V szkoły podstawowej. Trudności dotyczące funkcjonowania 
społecznego dostrzegane były już w okresie wychowania przedszkolnego. Nauczyciele zgłaszali 
problemy z koncentracją uwagi, trudności z realizacją poleceń kierowanych do całej grupy, nad-
ruchliwość, zachowania agresywne. Po rozpoczęciu realizacji obowiązku szkolnego chłopiec był 
badany kilkakrotnie. Kolejne badania potwierdzały utrzymywanie się trudności w rozumieniu reguł 
życia społecznego i przestrzeganiu zasad. Trudności dziecka wynikały także z nieharmonijnego 
rozwoju i deficytów percepcyjno-motorycznych. W dalszych latach Mateusz był zgłaszany do 
poradni z uwagi na dostrzegane w szkole problemy w zakresie koncentracji uwagi, nadruchliwości, 
impulsywności, używania przekleństw oraz agresji wobec rówieśników i dorosłych. W tym czasie 
mama ujawniła także trudną sytuację rodzinną, problemy wychowawcze, brak stałości wymagań, 
stosowanie kar cielesnych wobec chłopca. Rodzina została objęta nadzorem kuratora. Trudności 
Mateusza na drugim etapie edukacji nasiliły się. 

W tym roku szkolnym mama chłopca zgłosiła się do poradni w celu uzyskania orzeczenia o po-
trzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Z opinii 
o uczniu przekazanej przez szkołę wynikało, że Mateusz ma trudności z rozumieniem i przyswa-
janiem treści wynikających z podstawy programowej, a ponadto nie nastąpiła poprawa w jego 
zachowaniu, pomimo objęcia ucznia wsparciem psychologiczno-pedagogicznym w różnych 
formach. Chłopiec przeszkadza podczas zajęć, głośno komentuje, nie podejmuje pracy na lekcji. 
Często zaczepia innych uczniów, bierze udział w bójkach, narusza zasady bezpieczeństwa w szkole –  
np. wspina się na poręcze schodów, przechodzi za bariery ochronne, niszczy przedmioty innych. 
Podczas lekcji Mateusz odracza w czasie wszystkie powierzone zadania, zajmuje się innymi 
czynnościami – rysuje, drze kartki, bawi się przedmiotami. Sytuacje, gdy jest zainteresowany 
i podejmuje wysiłek uczestnictwa w lekcji, są rzadkie i krótkotrwałe. Chłopiec bardzo szybko się 
zniechęca, odmawia dalszej pracy, nie kończy zadań. Trudności w koncentracji uwagi sprawiają, 
że chłopiec nie nadąża za tokiem lekcji, szybko rezygnuje z aktywności lub w ogóle jej nie podej-
muje, co powoduje powstawanie luk w wiedzy i narastanie trudności w opanowaniu materiału 
edukacyjnego oraz dalszy spadek motywacji do nauki. Nie odrabia prac domowych, nie przynosi 
podręczników i potrzebnych materiałów. Pomimo tego uzyskuje wyniki w nauce pozwalające  
na pozytywną klasyfikację i promocję.

W ocenie nauczycieli Mateusz nie nawiązuje i nie utrzymuje pozytywnych relacji interperso-
nalnych, ma słaby kontakt z nauczycielami. Nauczyciele dostrzegają przy tym, że pozytywne 
oceny chłopiec przyjmuje z dumą, reaguje na pochwały. Zazwyczaj jest przygotowany na zajęcia 
plastyczne, lubi takie działania i zwykle otrzymuje pozytywne oceny. Jeśli uda się przekonać 
Mateusza do pracy, to jest on w stanie pod kierunkiem nauczyciela wykonać zadanie. Chłopiec 
lepiej pracuje w małej grupie, lepiej uczy się na materiale wizualnym, przez doświadczenie, dzia-
łania praktyczne. W opinii nauczycieli i specjalistów podjęte do tej pory działania nie przynoszą 
efektów, natomiast zasadniczym wnioskiem dotyczącym możliwych działań ukierunkowanych 
na poprawę funkcjonowania Mateusza jest kontynuowanie nauki w szkole zorganizowanej 
w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. 

Z wywiadu przeprowadzonego z mamą wynikało, że sytuacja rodzinna chłopca powoli stabilizuje 
się, rodzina została zrekonstruowana, chłopiec akceptuje te zmiany. Jednak rodzice nie poświęcają 
Mateuszowi czasu z uwagi na godziny pracy, często zajmuje się nim starsza siostra. Mateusz spędza 
czas po lekcjach w świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie lubi przebywać. Uczęszcza na zajęcia 
piłki nożnej i dżudo poza szkołą. W czasie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej nie prezentuje 
trudności w zachowaniu. Często jednak spędza czas w domu, przy komputerze lub grając na 
telefonie. Mama Mateusza nie akceptuje sugestii szkoły związanej z przeniesieniem go do mło-
dzieżowego ośrodka socjoterapii. Pomimo tego złożyła wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie 
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kształcenia specjalnego z uwagi na trudności chłopca w funkcjonowaniu społecznym. Mateusz 
w rozmowie z diagnostą zadeklarował chęć pozostania w dotychczasowej szkole i gotowość do 
poprawy zachowania. Nie chciałby zmieniać szkoły, w której ma dwóch dobrych kolegów. Pragnie 
kontynuować udział w zajęciach pozaszkolnych, na których czuje, że „dobrze mu idzie”.

Jednym z elementów badań przeprowadzonych przez specjalistów z poradni było dokonanie 
diagnozy z wykorzystaniem pakietu TROS-KA. We wszystkich badanych obszarach chłopiec 
uzyskał niskie i bardzo niskie wyniki, co potwierdziło brak kompetencji potrzebnych do realizacji 
wymagań stawianych przez otoczenie, niską samoocenę i trudności w codziennym funkcjonowaniu 
w relacjach społecznych. Zastosowano również ocenę „270 stopni” z wykorzystaniem skali KA, co 
pokazało, że przy niskich kompetencjach w zakresie regulowania relacji z otoczeniem, chłopiec 
również nisko ocenia swoje poczucie sprawczości w tym obszarze. Tak jest również postrzegany 
przez rodziców i nauczycieli, przy czym najniżej kompetencje Mateusza ocenili nauczyciele 
pracujący z nim w szkole. 

Wychowawca klasy dokonał oceny funkcjonowania ucznia na podstawie Profilu Rozwoju 
Emocjonalnego i Społecznego. Wyniki tej oceny wskazują, że największymi trudnościami Mateusza 
zdaniem wychowawcy są: kontrola emocji, niska odporność na porażki, brak umiejętności radze-
nia sobie w trudnych sytuacjach i praca w grupie. Uzupełnieniem informacji zebranych w toku 
diagnozy były kilkakrotne obserwacje ucznia prowadzone przez pracowników poradni podczas 
zajęć w szkole, które potwierdziły spostrzeżenia nauczycieli – zarówno w odniesieniu do trudności 
ucznia, jak i jego mocnych stron. 

Wyniki innych badań przeprowadzonych przez specjalistów poradni:
—  odpowiedni do wieku potencjał rozwojowy; 
—  adekwatność umiejętności szkolnych chłopca w zakresie tempa, poprawności czytania 

i rozumienia tekstu do wymagań edukacyjnych;
—  nieliczne błędy w pisaniu, przy braku znajomości zasad ortograficznych;
—  niski poziom graficzny pisma, z widoczną poprawą umiejętności w porównaniu z po-

przednią diagnozą;
—  dobrze opanowane umiejętności matematyczne;
—  pomimo początkowej odmowy współpracy, po nawiązaniu bliższego kontaktu, wyjaśnieniu 

celu badań i instrukcji do zadań oraz konkretnego planu pracy dość chętne wykonywanie 
i finalizowanie zadań.

Po omówieniu wyników badania z rodzicami i chłopcem zespół orzekający poradni wydał orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. 
Pomimo wskazania w orzeczeniu możliwości dalszego kształcenia w szkole zorganizowanej 
w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, rodzice nie zdecydowali się na to i podjęli decyzję o kon-
tynuowaniu nauki przez chłopca w dotychczasowej szkole. Wobec takiego wyboru rodzicom 
zaproponowano spotkanie w celu omówienia sytuacji edukacyjnej chłopca i zorganizowania 
warunków kształcenia odpowiednich do jego potrzeb. W uzgodnieniu ze szkołą spotkanie takie, 
z udziałem przedstawiciela poradni, odbyło się przed opracowaniem indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego. 

Wspólna, zespołowa analiza dokonana przez nauczycieli i specjalistów z poradni z udziałem 
rodziców pozwoliła między innymi:

—  ocenić aktualną sytuację i zobiektywizować spostrzeżenia wszystkich ważnych w otoczeniu 
ucznia osób, zintegrować otoczenie wokół wspólnych celów;

—  uzmysłowić potrzebę współpracy i konieczności podjęcia spójnych oddziaływań w śro-
dowisku edukacyjnym i rodzinnym;
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—  wskazać obszary wymagające zmiany – np. w zakresie postaw osób znaczących w otocze-
niu dziecka (nastawienie nauczycieli, postawy wychowawcze rodziców, pomoc w przy-
gotowaniu do zajęć i zbieraniu potrzebnych materiałów);

—  ustalić obszary i zakres współpracy osób i instytucji działających na rzecz dziecka;
—  ukierunkować działania podejmowane przez nauczycieli i specjalistów w szkole nie tylko 

na trudności ucznia i problemy w szkole, ale także na te cechy jego funkcjonowania, które 
stanowią mocną stronę (uczeń nie zawsze zachowuje się nieodpowiednio, ale w codzien-
nym życiu klasy i szkoły, to na tych zachowaniach koncentruje się uwaga pedagogów);

—  określić zasoby chłopca, które mogą stanowić podstawę pracy terapeutycznej i kierunki 
zmiany jego zachowań (zajęcia, na których nie występują trudności, aktywność poza 
szkołą, deklarowana chęć zmiany sytuacji, reagowanie na pozytywne wzmocnienia);

—  zidentyfikować te spośród działań podejmowanych w szkole, które są skuteczne, pokazać 
uzyskane dotychczas efekty (choć nisko oceniane, to jednak stale mające miejsce postępy 
edukacyjne; dostosowanie form i metod pracy, które zwiększają uczestnictwo Mateusza 
w zajęciach – lepsza praca w małej grupie, uzupełnianie treści przekazywanych werbalnie 
materiałem wizualnym, uczenie się przez doświadczanie i praktyczne działania);

—  rozpoznać zasoby w otoczeniu społecznym (w tym 2 kolegów w klasie) – i na tej podstawie 
podjąć próbę budowania społecznego wsparcia dla chłopca w środowisku szkolnym;

—  ustalić priorytety dalszej pracy z uczniem i realne cele dotyczące zmiany jego zachowania, 
możliwe do osiągnięcia w określonym czasie;

—  zdefiniować możliwe formy wsparcia, w tym określić zakres wsparcia, jakiego mogą 
potrzebować rodzice i nauczyciele (np. udział rodziców w warsztatach rozwijających ich 
kompetencje wychowawcze, konsultacje dla rodziców, konsultacje dla nauczycieli, udział 
pracowników poradni w modyfikacji IPET i wielospecjalistycznej ocenie funkcjonowania 
ucznia);

—  dokonać racjonalnego, komplementarnego, podziału zadań pomiędzy osoby i instytucje;
—  rozpoznać potrzeby w zakresie dalszego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
—  wymienić konkretne działania, jakie może podjąć szkoła – np. wykorzystując w pracy 

z uczniem materiały postdiagnostyczne TROS-KA;
—  poprzez spójność oddziaływań we wszystkich środowiskach funkcjonowania ucznia, 

wzmocnić efekty udzielanego wsparcia;
—  zastanowić się nad sposobami oceny efektywności podjętych działań;
—  zaplanować przełożenie zapisów umieszczonych w orzeczeniu na praktyczne działania 

i opracować indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny według założeń diagnozy 
funkcjonalnej, z uwzględnieniem informacji pochodzących od ucznia, jego rodziców, 
nauczycieli, a także z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Materiały przeznaczone dla nauczycieli mogą być jednym z elementów pracy z uczniami w szkole 
oraz pracy wychowawczej w klasie. Założono, że zintegrowanie oddziaływań (udział Mateusza 
w zajęciach w szkole z wykorzystaniem materiałów postdiagnostycznych oraz zajęciach tera-
peutycznych w poradni, a także udział rodziców w warsztatach rozwijających ich kompetencje 
wychowawcze) przyczyni się do wzmocnienia efektów pracy z chłopcem. Nauczyciele uzyskali 
narzędzia wspomagające dokonywanie oceny poziomu kompetencji, której wyniki mogą stanowić 
podstawę planowania pracy profilaktyczno-wychowawczej w klasie oraz udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w odniesieniu do indywidualnych potrzeb ucznia. Zaplanowane 
monitorowanie rozwoju kompetencji społeczno-emocjonalnych pozwoli na ocenę efektywności 
udzielanego wsparcia i pokazanie przyrostu umiejętności Mateusza w obszarach ryzyka oraz ocenę 
rozwoju w zakresie mocnych stron jego funkcjonowania. Ustalono, że kolejne spotkanie zespołu 
nauczycieli i specjalistów odbędzie się po zrealizowaniu planowanego cyklu zajęć, natomiast 
na bieżąco odbywać się będą konsultacje dla nauczycieli i rodziców podczas stałych dyżurów 
pełnionych przez psychologa z poradni w szkole. 
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Zestaw narzędzi diagnostycznych i postdiagnostycznych TROS-KA wpisuje się w model diagnozy 
funkcjonalnej, umożliwiającej uzyskanie kompleksowego, wielowymiarowego obrazu funkcjono-
wania uczniów. Diagnoza w tym kontekście stanowi pierwszy etap procesowego, dynamicznego 
podejścia do dalszych działań związanych z planowaniem wsparcia ukierunkowanego na poprawę 
funkcjonowania uczniów. Szczególną korzyścią postępowania według takiego paradygmatu jest 
poszerzenie obszaru diagnozy o rozpoznanie czynników, które mogą determinować osiągnięcia 
szkolne, a wykraczają poza spojrzenie na te osiągnięcia jedynie z perspektywy niezadowalających 
wyników nauczania czy braku efektów postępowania wychowawczego. Walor wykorzystania 
tego narzędzia polega również na zintegrowaniu działań poradni, rodziców i nauczycieli na 
każdym etapie postępowania, co pozwala na zgromadzenie szerszego spektrum informacji 
o uczniu, a także o tych czynnikach środowiskowych i zasobach środowiska, które mogą mieć 
ograniczający lub wspierający wpływ na zdolność ucznia do radzenia sobie z wymaganiami 
stawianymi w szkole. 

Uwzględnienie wielu źródeł w ocenie pozwala dostrzec, że szkoła nie jest w życiu dorastającego 
człowieka wyizolowaną przestrzenią, w której ma on jedynie opanować określony zasób wiedzy, 
ale przede wszystkim jednym z wielu ważnych miejsc, gdzie w relacji z otoczeniem kształtowane 
są również umiejętności i postawy, stanowiące fundament budowania kluczowych kompe-
tencji uczniów. Dostrzeżenie wspomnianych aspektów w procesie rozwoju dzieci i młodzieży 
pozwala z perspektywy ich indywidualnych uwarunkowań tak organizować proces edukacji, 
by uwzględniać wpływ czynników środowiskowych na ich funkcjonowanie w roli uczniów oraz 
znaczenie czynników ograniczających ich aktywność i uczestnictwo w życiu szkolnym. Przyjęcie 
takiej optyki determinuje w środowisku samej szkoły zmiany, które zachodzą dzięki spojrzeniu 
nauczycieli i specjalistów na rozwój dziecka nie tylko w kontekście przekazywanej mu wiedzy 
przedmiotowej i realizowania wymagań edukacyjnych, ale także jako na wielowymiarowy 
proces rozłożony w czasie. Należy zatem postrzegać ucznia nie tylko przez pryzmat problemów, 
ale i tych sytuacji, które są wskaźnikami jego zasobów oraz postępów, a bywają niedoceniane 
na bieżąco z uwagi na oczekiwanie szybkich efektów działań lub ignorowane jako „oczywiste” 
sprostanie oczekiwaniom. 

Rezultatem takiego podejścia jest także zwiększenie zasobów szkoły w zakresie zespołowej 
analizy potrzeb uczniów i możliwości adekwatnego reagowania na te nie poprzez zobiekty-
wizowanie indywidualnych sądów, przekonań i możliwości działania. Pozwala ono dostrzec,  
że rzeczywiste włączenie dokonuje się nie poprzez wielość form pomocy udzielanej uczniom, 
ale w toku codziennej pracy każdego nauczyciela podczas zajęć lekcyjnych i w relacjach z rówie-
śnikami. Kompleksowość i spójność działań w szkole ułatwia realizację obowiązków w zakresie 
zapewnienia optymalnych warunków edukacyjnych, a jednocześnie pozwala zidentyfikować  
te obszary, które dla osiągnięcia wyznaczonych celów wymagają zaangażowania innych pod-
miotów. Przede wszystkim istotne jest uznanie roli rodziców w kontekście decydowania przez 
nich o wyborze ścieżki edukacyjnej oraz włączenia ich w planowanie wsparcia dla dziecka. 
Zachodzi konieczność określenia ram niezbędnej współpracy. Warunkiem powodzenia jest 
również zdefiniowanie obszarów i zakresu współpracy z poradnią czy innymi instytucjami oraz 
stworzenie takich warunków do działania wszystkich podmiotów, by wsparcie każdego dziecka 
w rozwijaniu jego potencjału jednoczyło i stanowiło nadrzędny cel ich działań. 
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3. Lokalny System Wsparcia na Targówku jako przykład 
budowania włączającego środowiska, wyrównywania  
szans edukacyjnych i życiowych 

Od 2013 roku w Warszawie realizowane są projekty mające na celu współpracę instytucji na rzecz 
zapobiegania wykluczeniu społecznemu, wyrównywania szans edukacyjnych i społecznych dzieci 
i młodzieży oraz ich rodzin w lokalnym środowisku. Jednym z projektów jest realizowany przez 
konsorcjum organizacji pozarządowych Lokalny System Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym 
(LSW). Projekt jest współfinansowany przez miasto stołeczne Warszawa. Na terenie dzielnicy 
zrealizowano już dwie jego edycje, w przygotowaniu jest kolejna, której realizację przewidziano 
do 2020 r.

Projekt realizowany na terenie dzielnicy Targówek42 ma na celu stworzenie systemu lokalnego 
wsparcia rodzin, by właściwie spełniały swe funkcje, przezwyciężanie problemów dzieci i młodzie-
ży, wyrównanie ich szans edukacyjnych i życiowych. Założeniem jest zintegrowanie oddziaływań 
wszystkich instytucji działających w środowisku dzieci i młodzieży oraz podjęcie w jego obrębie 
celowych działań wspierających ich funkcjonowanie. 

Główne cele projektu obejmują:
1. wyrównanie szans edukacyjnych oraz społecznych dzieci i młodzieży poprzez ich udział 

w kompleksowych formach pomocy i aktywności, odpowiednich do potrzeb danego 
dziecka i jego rodziny;

2. poprawa społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, poprzez wzmac-
nianie i rozwijanie ich potencjału, podnoszenie kompetencji społecznych i osobistych 
oraz zmniejszanie natężenia zachowań ryzykownych i problemowych;

3. zwiększenie efektywności i skuteczności pracy instytucji działających na rzecz dzieci  
i młodzieży ze środowiska lokalnego, poprzez poprawę współdziałania, komunikacji, 
przepływu i upowszechnienia informacji, podniesienie kompetencji merytorycznych ich 
pracowników, wypracowanie wspólnych standardów systemowej pomocy dziecku i ro-
dzinie w jego środowisku lokalnym.

Zgodnie z założeniami projektu działalność organizacji pozarządowych jest zintegrowana z działa-
niami szkół i placówek wsparcia dziennego, streetworkingiem oraz z działalnością lokalnych insty-
tucji publicznych i niepublicznych, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznej. Doświadczenie 
pokazuje, iż z uwagi na specyfikę każdej rodziny, zróżnicowanie potrzeb jej członków, wzajemne 
powiązanie i przenikanie się czynników mających wpływ na ich funkcjonowanie, skuteczność 
udzielanego wsparcia zależy od różnorodnych form pomocy i współdziałania specjalistów 
z różnych dziedzin. Pojedynczej organizacji trudno jest osiągnąć cele systemowe, natomiast 
zintegrowanie kompetencji kilku podmiotów i rozwiązywanie problemów w ramach pracy 
sieci, pozwala wymieniać się doświadczeniami, umiejętnościami, wiedzą, zasobami, uniknąć 

42 W opracowaniu wykorzystano materiały: Gawałko M., Szymczak A., (2015), Standardy. Doświadczenia Konsorcjum 
Lokalnego Systemu Wsparcia na Targówku Mieszkaniowym w Warszawie, Warszawa: Konsorcjum LSW; sprawoz-
dania z realizacji Projektu LSW w 2017 r.
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powielania działań i uzyskać większą efektywność wsparcia. Różnorodność współpracujących 
ze sobą organizacji zwiększa też szanse na ich rozwój i wprowadzenie innowacji. 

Struktura Lokalnego Systemu Wsparcia opiera się na zasobach różnych placówek, których 
działalność obejmuje komplementarne obszary i może być wykorzystana na wielu poziomach, 
zwłaszcza w zakresie:

• udzielania informacji;
• działań edukacyjnych;
• wspomagania rozwoju;
• wspierania w adaptacji; 
• wczesnej interwencji;
• poradnictwa (w tym specjalistycznego);
• dokonywania diagnozy;
• udzielania psychologicznego wsparcia, terapii, socjoterapii, psychoterapii;
• prowadzenia interwencji kryzysowej;
• rozwijania zdolności, pasji i zainteresowań;
• aktywnego, alternatywnego spędzania czasu wolnego;
• aktywizacji i integracji środowiska lokalnego;
• udzielania wsparcia socjalnego.

Kierowanie projektem opiera się na kontrolowaniu wszystkich działań przez głównego koor-
dynatora projektu, który sprawuje nadzór nad poprawnością merytoryczną całego zadania 
i zarządza zasobami ludzkimi, w tym zespołem partnerów, grupami osób współpracujących 
w ramach LSW i realizatorami poszczególnych zadań. W organizacjach partnerskich, szkołach 
objętych działaniami projektowymi oraz w poradni psychologiczno-pedagogicznej powołuje się 
koordynatorów, których zadaniem jest współpraca na poziomie reprezentowanych instytucji 
oraz monitorowanie wsparcia udzielanego przez konkretne placówki (zapewnienie udziału 
w zajęciach, monitorowanie uczestnictwa, ocena potrzeb w zakresie modyfikacji wsparcia itp.). 
Główny koordynator projektu zarządza zespołem realizatorów działań projektowych, a także 
odpowiada za organizację spotkań reprezentantów współpracujących instytucji, dba o prawi-
dłowe relacje, komunikację między wszystkimi osobami zaangażowanymi w budowanie LSW.

Podstawą organizowania pracy w projekcie jest diagnoza środowiska lokalnego, która pozwala 
na adekwatne do potrzeb projektowanie działań i planowanie form pomocy z uwzględnie-
niem realnych problemów występujących na danym terenie. Pozyskane informacje pozwalają 
zidentyfikować potrzeby środowiska i czynniki ryzyka problemów społecznych w odniesieniu 
do zjawisk występujących np. w populacji młodych ludzi, rodzin, grup mieszkańców. Jednym 
z elementów dokonywanego rozpoznania jest również analiza zasobów instytucji (publicznych 
i niepublicznych), placówek różnych resortów: oświaty, służby, zdrowia, pomocy społecznej, 
kultury, sportu, sprawiedliwości, służb miejskich; organizacji pozarządowych czy religijnych. 
Zebrane  informacje tworzą bazę danych dostępną również w formie informatora zamieszczonego 
na stronie internetowej projektu. Diagnoza potrzeb środowiska pozwala też rozpoznać potrzeby, 
których jedna instytucja nie jest w stanie zaspokoić – zarówno z racji ich różnorodności, jak 
i własnych ograniczeń organizacyjnych czy sektorowego podziału kompetencji różnych placówek.

Standard budowania sieci Lokalnego Systemu Wsparcia zakłada, w zależności od potrzeb, 
włączanie przedstawicieli różnych instytucji, organizacji oraz innych osób ważnych z punktu 
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widzenia kompleksowego zaspokajania potrzeb dziecka i jego rodziny, z wykorzystaniem lokal-
nych zasobów:

• przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, nauczycieli, specjalistów;
• klubów uczniowskich, samorządów uczniowskich;
• rad rodziców;
• poradni psychologiczno-pedagogicznych;
• ośrodków pomocy społecznej, asystentów rodzin;
• kuratorów sądowych;
• zespołów interdyscyplinarnych;
• ośrodków kultury i sportu: domów kultury, bibliotek i czytelni, teatrów, ośrodków sportu 

i rekreacji; 
• służb: straży miejskiej, policji;
• pracowników służby zdrowia, pielęgniarek środowiskowych;
• placówek wsparcia dziennego: opiekuńczo-wychowawczych, specjalistycznych, 

podwórkowych;
• świetlic i klubów młodzieżowych, np. prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe;
• organizacji pozarządowych;
• społeczności mieszkańców w tym, np. rad osiedli;
• parafii;
• lokalnego biznesu;
• otwartych terenów: placów zabaw, parków, boisk szkolnych.

Zasadnicze zadania do realizacji w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia koncentrują się wokół 
szeroko rozumianej idei włączenia społecznego i przeciwdziałania wykluczeniu poprzez dzia-
łanie w lokalnym środowisku i modyfikację tego środowiska tak, by osiągnąć zakładane cele. 
Przykładowe formy działań realizowanych w ramach LSW:

• zajęcia integracyjne, adaptacyjne i profilaktyczne prowadzone na terenie szkół, w poradni 
oraz stowarzyszeniach i fundacjach realizujących projekt;

• warsztaty dla rodziców rozwijające ich kompetencje wychowawcze;
• warsztaty dla uczniów w szkołach (dotyczące między innymi m.in. asertywności, tolerancji, 

współpracy w grupie; wyrażania, rozpoznawania i afirmowania uczuć, stanów emocjo-
nalnych oraz potrzeb; zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów 
społecznościowych, cyberprzemocy itp.);

• zajęcia wspomagające w nauce prowadzone na terenie świetlic terapeutycznych, ognisk 
wychowawczych;

• zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
• warsztaty umiejętności społecznych;
• coaching rodzinny i rodzicielski, asystentura rodzinna; 
• zajęcia rozwijające zainteresowania (warsztaty teatralne, zajęcia plastyczne, umuzykal-

niające, projektowanie stron internetowych obsługa multimediów);
• konkursy, wycieczki, wyjścia do miejsc kultury;
• „akademia AVE” – cykl zajęć podnoszących kompetencje z dziedziny nauk ścisłych: chemii, 

fizyki, biochemii, biologii, nowych technologii, a także zajęcia dotyczące historii lokalnej, 
fotografii, historii i teorii muzyki, filmoznawstwa;

• animacje podwórkowe.
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Jedną z instytucji współpracujących w projekcie jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 
Doświadczenia z dotychczas zrealizowanych działań pozwalają stwierdzić, że poradnia może 
stanowić ważne ogniwo w systemie budowania środowiskowego wsparcia społecznego, zarów-
no na poziomie indywidualnym (diagnoza, pomoc bezpośrednia), jak i grupowym (spotkania 
grup rówieśniczych, terapeutycznych), rodzinnym (wsparcie rodziców) oraz środowiskowym 
(współpraca ze szkołą i innymi podmiotami). 

Podstawą organizowania współpracy jest zaangażowanie poradni na poziomie:
• organizacji działań (informowanie o projekcie, wsparcie w naborze uczestników po-

przez kierowanie ich do odpowiednich placówek realizujących poszczególne zadania 
projektowe);

• wsparcia w diagnozie indywidualnych potrzeb i rozpoznawania problemów w środowisku;
• udziału w planowaniu kompleksowego wsparcia udzielanego dziecku i rodzinie;
• monitorowania i koordynowania udzielanej pomocy oraz współpracy z instytucjami 

i organizacjami udzielającymi pomocy dziecku i rodzinie;
• analizy efektów podjętych działań, wymiany informacji, określania kolejnych potrzeb. 

Koordynatorem działań z ramienia poradni jest psycholog współpracujący ze szkołą, do której 
uczęszcza dziecko. Poza działaniami podejmowanymi bezpośrednio w poradni w związku z re-
alizacją merytorycznych zadań diagnostycznych i postdiagnostycznych na rzecz dziecka i rodziny, 
przyjęte w poradni rozwiązania organizacyjne pozwalają na stały dyżur psychologa w szkole, 
prowadzenie konsultacji dla nauczycieli i specjalistów, gromadzenie wiedzy o dziecku i działa-
niach podejmowanych w szkole. Koordynator poradni współpracuje z koordynatorem wsparcia 
powołanym w szkole oraz koordynatorem z instytucji partnerskich uczestniczących w projekcie, co 
pozwala na kompleksową organizację i zapewnienie lepszej jakości podjętych działań. Koordynator 
poradni bierze udział – odpowiednio do potrzeb – w spotkaniach, konsultacjach, spotkaniach grup 
roboczych i zespołów interdyscyplinarnych organizowanych okresowo w celu analizy i meryto-
rycznej oceny przebiegu działań. Podczas okresowych spotkań interdyscyplinarnych, bezpośredni 
realizatorzy ustalonych form wsparcia udzielanego dziecku i rodzinie, przekazują koordynatorom 
informacje o przebiegu działań, refleksje dotyczące potrzeby modyfikacji i sposobu udzielania 
pomocy, przekazują swoje obserwacje, wnioski, dokonują ewaluacji podejmowanych działań itp.

W drugiej edycji projektu trwającej w okresie od września 2015 do grudnia 2017 r. działa-
niami objęto ponad 1 200 osób z grona dzieci i młodzieży, a wsparciem ponad 486 rodziców. 
Zrealizowano ponad 16 750 godzin zajęć lub pracy z uczestnikami, co pokazuje skalę potrzeb 
środowiska i poziom zainteresowania udziałem w zajęciach. W stosunku do I edycji zwiększyła 
się znacząco liczba rodzin z poważnymi problemami życiowymi, wieloma czynnikami ryzyka 
problemów społecznych. Wśród uczestników utworzyła się jednocześnie grupa „towarzysząca” 
– tych, którzy są zagrożeni w mniejszym stopniu, ale stanowią ważne środowisko rówieśnicze 
i punkt odniesienia dla dzieci i młodzieży doświadczających różnorodnych trudności. Wyniki 
ewaluacji projektu pokazują, że efektem działań jest między innymi poprawa ocen uzyskiwanych 
przez dzieci, spadła lub co najmniej nie wzrosła absencja uczniów na zajęciach szkolnych, w około  
75% przypadków wzrósł poziom podstawowych kompetencji społecznych dzieci i młodzieży 
w zakresie umiejętności kontrolowania reakcji emocjonalnych, przestrzegania norm i reguł 
panujących w grupie, podejmowania zachowań prospołecznych i umiejętności asertywnej 
komunikacji. W ramach LSW stworzone zostały również stanowiska pracy dla osób niepełno-
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sprawnych. Realizatorzy oceniają, że podczas realizacji projektu potrzeby beneficjentów nie 
zostały w pełni zaspokojone, toteż wskazane jest dalsze rozwijanie oferty. 

Zakres zrealizowanych działań pokazuje, jak istotne dla wdrażania idei włączenia i prawidłowego 
rozwiązywania problemów dziecka lub ucznia są współpraca i komplementarne działania róż-
nych podmiotów. Ilustruje też procesualny charakter działań pomocowych – holistyczne ujęcie 
wymaga organizacji kompleksowej pomocy i całościowego spojrzenia na kontekst środowiska, 
w którym funkcjonuje dziecko. Wyniki ewaluacji dowodzą, że efektywność udzielanego wsparcia 
ściśle koreluje ze spójnością działań różnych instytucji. Wspólne planowanie i przemyślane 
wykorzystanie lokalnych zasobów sprzyjają racjonalnemu podziałowi zadań, tworząc przestrzeń  
do zmiany i skonkretyzowanych, celowych działań specjalistycznych. Oceniono, że w szczegól-
ności organizacja spotkań interdyscyplinarnych pomaga podnosić efektywność i skuteczność 
pomocy udzielanej konkretnemu dziecku i rodzinie. Spotkania te odbywały się systematycznie 
w gronie osób pracujących z danym dzieckiem i rodziną (takich jak np. pedagog lub psycholog 
szkolny, wychowawca, pracownik socjalny, asystent rodziny, psycholog poradni psychologiczno-
-pedagogicznej, kurator, pracownik placówki wsparcia dziennego czy organizacji partnerskiej). 
Dyskusje przedstawicieli wielu instytucji były okazją do wymiany doświadczeń i omawiania 
bieżących dokonań oraz planowania dalszych działań. 

Na zebraniach formułowano wnioski na temat efektywności działań, podejmowano decyzje 
dotyczące ewentualnych zmian związanych z określeniem sposobu udzielania pomocy danemu 
dziecku i rodzinie, w tym w odniesieniu do wskaźników projektu (poprawa wyników w nauce, 
zwiększenie frekwencji na zajęciach, przyrost umiejętności). Pozwoliło to na wzmocnienie 
współpracy pojedynczych osób oraz instytucji w zakresie diagnozy oraz analizy potrzeb dzieci 
i młodzieży, zwiększenie możliwości realizowania planu pomocy poprzez uwzględnienie sze-
rokiego kontekstu środowiskowego, dostosowanie działań poszczególnych instytucji tak, aby 
tworzyły kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny. 

Doświadczenia z udziału poradni w projekcie skłaniają do wniosku, iż dążenie do optymalizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez specjalistów determinuje szereg dzia-
łań, które – choć mają merytoryczne uzasadnienie – nie zawsze są wprost zapisane w prawie. 
Indywidualizacja wsparcia może w szczególnych sytuacjach wymagać elastycznych rozwiązań, 
co nie zawsze jest możliwe z uwagi na zaangażowanie w bieżącą realizację zadań lub brak określo-
nych wcześniej procedur postępowania. Te okoliczności sprawiają, że jakość i terminy udzielanej 
przez poradnię pomocy zależą niekiedy od osobowych i materialnych zasobów danej placówki.

Zaangażowanie poradni w działania systemowe Lokalnego Systemu Wsparcia poszerza możliwości 
i pomaga wypracować skuteczne rozwiązania w różnych obszarach działalności na rzecz uczniów 
i ich rodzin. Taka kooperacja pozwala również z innej perspektywy spojrzeć na codzienną pracę 
poradni i szkoły dzięki:

• uświadomieniu pracownikom placówek wagi wspólnych celów i obszarów ważnych dla 
wsparcia uczniów w codziennym funkcjonowaniu w szeroko rozumianym środowisku;

• zaangażowaniu innych podmiotów, w tym rodziców, w planowanie i realizowanie pomocy 
udzielanej przez szkołę i poradnię;

• korzystaniu z zasobów środowiska lokalnego oraz komplementarnemu udzielaniu pomocy 
dziecku i rodzinie;
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• racjonalnemu podziałowi zadań pozwalającemu na wzajemne uzupełnianie się oddzia-
ływań szkoły i poradni; 

• usprawnieniu komunikacji – w tym wymianie informacji, wspólnej analizie sytuacji 
uczniów i projektowaniu form wsparcia w zależności od zdiagnozowanych potrzeb – 
otwartości na dyskusję i poszukiwaniu rozwiązań problemów;

• wymianie doświadczeń i wzajemnemu uczeniu się od siebie; 
• zwiększeniu zaufania i otwartości we wzajemnych kontaktach;
• identyfikacji czynników utrudniających współpracę (barier instytucjonalnych, prawnych, 

w sferze postaw i przekonań) oraz wymagających zmiany;
• wdrażaniu do codziennej praktyki skutecznych rozwiązań;
• poszerzaniu oferty wsparcia udzielanego przez szkołę i poradnię i przełamywaniu sche-

matów dotychczasowego działania.

Należy jednak stwierdzić, że systemowe, wielospecjalistyczne, kompleksowe i zintegrowane 
wsparcie instytucjonalne nadal nie jest powszechnie obowiązującym standardem i zależy jedy-
nie od lokalnych inicjatyw. Wnioski z tych działań wskazują, że ich szczególną wartość stanowi 
położenie akcentu na współpracę i zaangażowanie wielu podmiotów działających w środowisku 
lokalnym, które należy postrzegać jako obszar wspólnoty, sieć interakcji, kształtowania się 
wspólnych więzi. Grupowa, przestrzenna tożsamość, troska o wspólne terytorium jako miejsce 
bytowania człowieka, stanowi fundament podejmowania różnych inicjatyw ukierunkowanych 
na podnoszenie komfortu życia w wielu jego aspektach43. Uwzględnianie znaczenia lokalnych 
zasobów, roli instytucji pomocowych i pojedynczych osób zaangażowanych w realizację zadań, 
wydaje się w tym kontekście szczególnie ważne podczas działań na rzecz edukacji wszystkich 
uczniów i ich rzeczywistego włączenia w życie lokalnej społeczności.

Podsumowanie

Na tle pozytywnych zmian zachodzących w świadomości społecznej idea edukacji włączającej 
w ostatnich latach jest coraz szerzej wdrażana w systemie oświaty. Wprowadzane zmiany legisla-
cyjne ugruntowują włączające podejście w edukacji. Sprzyja temu w dużej mierze zdefiniowanie 
specjalnych potrzeb edukacyjnych w odniesieniu do szerokiej grupy dzieci i młodzieży, wobec 
których szkoła powinna podejmować odpowiednie działania wspierające. Potrzeby zdeter-
minowane niepełnosprawnością stanowią wśród nich jedną z wielu różnorodnych przyczyn 
obok szeregu innych czynników mających wpływ na funkcjonowanie uczniów w szkole oraz ich 
osiągnięcia edukacyjne.

Praktyczne doświadczenia, promowanie efektywnych rozwiązań oraz działania informacyjne 
przyczyniają się również do tego, że szkoły i placówki coraz lepiej radzą sobie z organizacją 
procesów kształcenia ukierunkowanych na zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb wszystkich 
uczniów. Nadal jednak za równym prawem w dostępie do edukacji nie zawsze idzie faktyczna jego 

43 Skałbania B., Model Lokalnej Współpracy na rzecz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Recenzja 
projektu, dostępna online na stronie ORE: https://www.ore.edu.pl/attachments/article/6775/Model_Wspolpracy_
Recenzja_projektu.pdf [dostęp: 13 sierpnia 2018 r.].

https://www.ore.edu.pl/attachments/article/6775/Model_Wspolpracy_Recenzja_projektu.pdf
https://www.ore.edu.pl/attachments/article/6775/Model_Wspolpracy_Recenzja_projektu.pdf
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realizacja w konkretnej szkole. Z raportu NIK44 wynika, że w połowie kontrolowanych placówek 
ogólnodostępnych kształcących uczniów z niepełnosprawnościami nie zapewniono odpowiednich 
warunków, by udzielane wsparcie zaspokajało potrzeby tych uczniów i służyło realizowaniu przy-
sługujących im uprawnień. Trudności w tym zakresie dotyczą działań podejmowanych zarówno 
na etapie planowania, jak i realizacji oraz oceny efektywności działań wspierających. Analiza 
rozpoznanych problemów potwierdza, że nie tylko w środowisku szkoły, ale także w jej szeroko 
rozumianym otoczeniu, występują bariery mogące ograniczać pełne wykorzystanie potencjału 
dzieci i uczniów. Konieczne jest więc dalsze doskonalenie działań i poszukiwanie skutecznych 
rozwiązań systemowych pozwalających na zapewnienie włączającego systemu opartego na 
rzeczywistych kompetencjach i współpracy wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces 
kształcenia i wychowania. 

Mając na uwadze wyniki przeprowadzonej kontroli, w celu zapewnienia wszystkim dzieciom 
i uczniom z niepełnosprawnościami efektywnej pomocy w procesie realizacji kształcenia spe-
cjalnego, NIK wskazuje na potrzebę realizowania: 

 ¨ przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zadań takich jak:
• inicjowanie kampanii informacyjnych na temat praw uczniów i dzieci z niepełnosprawno-

ściami w szkołach i przedszkolach oraz możliwości realizowania kształcenia specjalnego;
• podjęcie działań mających na celu poprawę jakości orzeczeń o potrzebie kształcenia 

specjalnego, aby dokumenty te stanowiły narzędzie do planowania procesu wsparcia 
oraz jego ewaluacji;

• dookreślenie standardów pracy nauczycieli zatrudnionych w celu współorganizowania 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami, niedostosowanych społecznie oraz zagro-
żonych niedostosowaniem społecznym (w tym tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
czasu ich pracy);

 ¨ przez organy prowadzące zadań takich jak:
• informowanie dyrektorów szkół i przedszkoli o wysokości przysługujących szkole środków, 

pochodzących z subwencji oświatowej na kształcenie uczniów z orzeczeniami o potrzebie 
kształcenia specjalnego;

• stworzenie lub wzmocnienie mechanizmów monitorowania i kontroli szkół oraz 
przedszkoli w zakresie wykorzystania przez nie środków na kształcenie uczniów 
z niepełnosprawnościami;

• zapewnienie środków na sukcesywne eliminowanie barier architektonicznych w budyn-
kach szkół i przedszkoli oraz dostosowanie infrastrukturalne tych placówek do realizacji 
kształcenia specjalnego;

 ¨ przez dyrektorów szkół i przedszkoli zadań takich jak:
• rzetelne informowanie o zasadach kształcenia specjalnego w szkołach i przedszkolach 

oraz o przysługujących uczniom i dzieciom preferencjach w naborze;
• upowszechnianie wiedzy o korzyściach wynikających z wykorzystywania różnorodnych form 

wsparcia kształcenia specjalnego (mające na celu sprawić, by rodzice dzieci z niepełno-
sprawnościami nie rezygnowali z przysługującej pomocy);

44 NIK, (2017), Informacja o wynikach kontroli. Wspieranie kształcenia specjalnego uczniów z niepełnosprawno-
ściami w ogólnodostępnych szkołach i przedszkolach, Warszawa: NIK, dostępna online: Https://Www.Nik.Gov.Pl/
Aktualnosci/Nik-O-Ksztalceniu-Uczniow-Z-Niepelnosprawnosciami-2017.Html [dostęp: 13 sierpnia 2018 r.].

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ksztalceniu-uczniow-z-niepelnosprawnosciami-2017.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-ksztalceniu-uczniow-z-niepelnosprawnosciami-2017.html


DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

87

• bieżące monitorowanie i nadzorowanie procesu kształcenia uczniów z niepełnospraw-
nościami, w celu zapewnienia realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie 
kształcenia specjalnego i uzyskania zaplanowanych efektów udzielanego wsparcia;

• stworzenie warunków organizacyjnych umożliwiających współdziałanie nauczycieli 
i specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi oraz zapewniających 
aktywny udział rodziców w działaniach podejmowanych w szkole w zakresie kształcenia 
specjalnego;

• podejmowanie działań ukierunkowanych na ograniczanie segregacyjnego charakteru 
kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami w formie indywidualnego nauczania, po-
przez np. umożliwienie uczniom uczestniczenia w zaleconych zajęciach lekcyjnych z klasą;

• powierzanie realizacji zajęć rewalidacyjnych oraz z zakresu pomocy psychologiczno-
-pedagogicznej nauczycielom i specjalistom posiadającym kwalifikacje odpowiednie do 
zajmowanego stanowiska oraz rodzaju prowadzonych zajęć;

• zapewnienie wsparcia poprzez zatrudnienie dodatkowych pracowników w celu współ-
organizowania kształcenia uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz 
niepełnosprawnościami sprzężonymi;

• tworzenie systemu motywacji dla nauczycieli pragnących poszerzać kwalifikacje w zakresie 
pedagogiki specjalnej oraz realizujących zadania związane z edukacją włączającą;

• uwzględnienie w doskonaleniu zawodowym nauczycieli specyfiki niepełnosprawności 
uczniów oraz rozwoju kompetencji interpersonalnych, poznawczych, terapeutycznych 
i organizacyjnych, sprzyjających edukacji dziecka z niepełnosprawnością;

• wzmocnienie współpracy z publicznymi poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
placówkami doskonalenia nauczycieli oraz specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowaw-
czymi w zakresie dokonywania oceny funkcjonowania uczniów, planowania, realizowania 
i ewaluacji kształcenia specjalnego;

• podejmowanie działań w celu wykorzystania przysługujących szkole środków na kształ-
cenie specjalne, by zapewnić realizację wszystkich zaleceń wynikających z posiadanych 
przez uczniów orzeczeń.
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Załącznik 1 
Wykaz najważniejszych aktów prawnych regulujących 
funkcjonowanie szkół i poradni

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.);

 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r., poz. 1457);
 4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.);
 5. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., 

poz. 2203);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podsta-

wy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły 
I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 
kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356);

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegóło-
wej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r., poz. 649 ze zm.); 

 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramo-
wych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r., poz. 703);

 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1643);

 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);

 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych nie-
dostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1652);

 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wa-
runków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełno-
sprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1578);

 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1656);

 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywi-
dualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidual-
nego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1616);
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 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szcze-
gółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575);

 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warun-
ków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji 
indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2017 r., poz. 1569);

 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wy-
magań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1611);

 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nad-
zoru pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1658);

 19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie spo-
sobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebie-
gu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1646); 

 20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania 
i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1651);

 21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oce-
niania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1534);

 22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie orga-
nizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r., poz. 1635);

 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orze-
czeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1743);

 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad 
działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych po-
radni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające roz-
porządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłat-
ności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 1628);

 26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicz-
nych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, 
specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz 
placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 
miejscem stałego zamieszkania (Dz.U. z 2017 r., poz. 1606);

 27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposo-
bu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 
w roku 2018 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2395).
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Załącznik 2 
Wybrane akty prawa międzynarodowego

Idea edukacji włączającej w strategicznych dokumentach międzynarodowych:
 1. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 1948;
 2. Deklaracja praw osób niepełnosprawnych, 1974;
 3. Światowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych, 1982;
 4. Konwencja o prawach dziecka, 1989;
 5. Światowa Deklaracja „Edukacja dla Wszystkich”, 1990; 
 6. Standardowe zasady wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, 1993; 
 7. Zalecenie Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie spójnej polityki wobec osób nie-

pełnosprawnych, 1992;
 8. Deklaracja z Salamanki – Wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb eduka-

cyjnych, 1994;
 9. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2000; 
 10. Strategia Lizbońska, 2000; 
 11. Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepeł-

nosprawnych w społeczeństwie: Podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych 
w Europie, 2006–2015;

 12. Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, 2006; 
 13. Strategia UE w sprawie niepełnosprawności, 2010–2020;
 14. Światowy raport o niepełnosprawności, 2011;
 15. Raporty Europejskiej Agencji ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej: 2009, 2011, 

2014;
 16. Raporty UNESCO, 2007–2016.
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Załącznik 3  
Wykaz spraw, w których poradnie psychologiczno- 
-pedagogiczne wydają opinie

Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w Ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949), 
Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666, 2138 i 2255 oraz 
z 2017 r., poz. 60 i 962) oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw45. 

Wyżej wymienione przepisy obligują do wydania opinii:

• o specyficznych trudnościach w uczeniu się:
§ 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r., poz.1534);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, 
szkole lub placówce oświatowej: 
§ 5 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.); 

§ 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1534);

• w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania 
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofi-
zycznych ucznia: 
art. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 59 ze zm.);

§ 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1534);

45 § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 199 ze zm.).
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§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego: 
art. 44d Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 
ze zm.);

§ 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1534);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego: 
art. 36 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 59 ze zm.); 

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., 199 ze zm.);

• w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego (dotyczy dzieci  
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego):
art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 59 ze zm.);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., 199 ze zm.);

• w sprawie udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki: 
art. 115 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r.,  
poz. 59 ze zm.);

§ 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indy-
widualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz. 1616);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej:
art. 36 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., 
poz. 59 ze zm.);
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§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 Ustawy – Prawo 
oświatowe, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym zorganizowanym w szkole 
podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub 
obowiązku nauki poza szkołą: 
art. 37 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 r., 
poz. 59 ze zm.);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej:
§ 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);

§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie przyjęcia ucznia, który ukończył 15. rok życia i nie rokuje ukończenia szkoły 
podstawowej w normalnym trybie do oddziału przysposabiającego do pracy: 
§ 16 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w spra-
wie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r.,  
poz. 649);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami 
zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na 
stan zdrowia: 
art. 150 ust. 2 pkt 4 lit. g Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  
(Dz.U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu: 
art. 191 § 1 i 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity:  
Dz.U. z 2018 r., poz. 108);



DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ

95

§ 1 ust. 1, § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grud-
nia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie 
młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły 
gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. z 2002 r. 
Nr 214, poz. 1808);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych 
zajęć zarobkowych: 
art. 304 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity:  
Dz.U. z 2018 r., poz. 108);

§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• inne opinie związane z kształceniem i wychowaniem dziecka:
§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.);

• w sprawie zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygoto-
wania przedszkolnego 

lub
• w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia: 

§ 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w spra-
wie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);

§ 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, 
w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 ze zm.).

W odniesieniu do uczniów klas gimnazjum, zasadniczych szkół zawodowych, 3-letnich liceów, 
4-letnich techników obowiązują dotychczasowe przepisy wykonawcze ze zmianami. Poradnia 
może wydawać opinie także w innych sprawach niż określone w powyższych przepisach, zwią-
zanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży. 
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