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PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI 
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – z późn. zm

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Art.1.System oświaty zapewnia w szczególności-pkt.5
dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z
pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej.

Art. 127 Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież
niepełnosprawne, niedostoswane i zagrożone niedostosowaniem
społecznym , wymagające stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy .



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – z późn. zm.

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Art. 127 Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym
dostosowuje się odpowiednio program wychowania
przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla
ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – z późn. zm. 

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Art.127 W zależności od rodzaju niepełnosprawności,
w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom
i młodzieży niepełnosprawnej organizuje się kształcenie
i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę
w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych
funkcji, rewalidację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc
i opiekę.



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 z późn. zm. 

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z 
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami 
niepełnosprawnymi”,

2) niedostosowanych społecznie, 

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.



Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w:

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Przedszkolach: 

a) ogólnodostępnych, 

b) ogólnodostępnych z 
oddziałami integracyjnymi,

c) integracyjnych, 

d) ogólnodostępnych z 
oddziałami specjalnymi,

e) specjalnych

innych formach wychowania 
przedszkolnego;

oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych;

Szkołach: 

a)ogólnodostępnych,

b) ogólnodostępnych z 
oddziałami integracyjnymi, 

c) integracyjnych, 

d) ogólnodostępnych z 
oddziałami specjalnymi, 

e) specjalnych, w tym szkołach 
specjalnych przysposabiających 

do pracy; 

Ośrodkach:

specjalnych ośrodkach szkolno-
wychowawczych

ośrodkach rewalidacyjno-
wychowawczych



Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych:

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydają Zespoły Orzekające w  publicznych  PP-P .

Zespoły wydają orzeczenia i opinie 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 korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami 
rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydają zespoły działające 
w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci. 

W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają 
zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 

Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących                         
i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez 
kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących te poradnie.



ZASADY WYDAWANIA ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO:

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

➢Są wydawane w trybie decyzji administracyjnej ;
➢Są zawsze wydawane na czas określony , najczęściej  na etap    

edukacyjny ;
➢Są zawsze wydawane na wniosek rodzica/opiekuna  

prawnego/pełnoletniego ucznia; 
➢Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń określone są w danej    

poradni w Regulaminie Pracy Zespołów Orzekających ;
➢ Mogą w uzasadnionych przypadkach być uchylane i wydawane 

ponownie ;



W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z późn. zm.:

PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

W FORMIE:

➢ zajęć rozwijających uzdolnienia; 

➢ zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

➢ zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

➢ zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 
rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć 
o charakterze terapeutycznym; 

➢ zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu – w 
przypadku uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych; 

➢ porad i konsultacji; 

➢ warsztatów. 

➢ w trakcie bieżącej pracy z
uczniem oraz przez

zintegrowane

działania nauczycieli

i specjalistów !!!



OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA 
Z AUTYZMEM/

ZESPOŁEM ASPERGERA 



Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy 
wychowania przedszkolnego, szkoły, oddziały i ośrodki, zapewniają: 

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów; 

3) zajęcia specjalistyczne;

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 
rewalidacyjne; 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 
pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym;



Opracowanie Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia/Dziecka 
oraz  Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego : 

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

➢Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia 
z uczniem.

➢ Zespół opracowuje IPET  po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 
funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej 
podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,  
we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,                   
w tym poradnią specjalistyczną. 

➢Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca grupy 
wychowawczej, do której uczęszcza uczeń, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący 
zajęcia z uczniem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka.



ZAKRES WIELOSPECJALISTCZNEJ OCENY POZIOMU FUNKCJONOWANIA 
UCZNIA/DZIECKA: 

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje,
zainteresowania i uzdolnienia ucznia;

2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub
pomocy nauczyciela,

3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery
i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu przedszkolnym 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 szkolnym, a w przypadku innej formy
wychowania przedszkolnego – wspólnie z grupą, oraz efekty działań podejmowanych w celu ich
przezwyciężenia.



OPRACOWANIE INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO: 

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

1

• Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie                 
o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap 
edukacyjny.

2

• Program opracowuje się w terminie: 

• do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od 
początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo 
kształcenie 

• 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w 
szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole 
lub ośrodku, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.



ZAKRES INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO : 

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego 
oraz wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie 
odpowiednich metod i form pracy z uczniem; 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, 
ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia, w tym – w zależności od potrzeb –
na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem 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;



ZAKRES INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO : 

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, 

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania                                 
z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży,

5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera. zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne

a także: a) w przypadku ucznia klasy VII i VIII szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia, liceum 
ogólnokształcącego i technikum – zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, b) zajęcia związane z 
wyborem kierunku kształcenia i zawodu realizowane w ramach pomocy psychologiczno- -pedagogicznej

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia 



ZAKRES INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGO : 

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

7) 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; 

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 
specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen, wybrane zajęcia 
wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane 
indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów. 



OCENA EFEKTYWNOŚCI PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ: 

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

• Opracowanie 
przez Zespół w 
oparciu o 
WOPFU i 
orzeczenie o 
potrzebie 
kształcenia 
specjalnego

IPET

• Przeprowadzenie WOPFU przez Zespół 
przynajmniej dwa razy w ciągu roku 
szkolnego.                                             
Opracowanie rekomendacji , wniosków 
do dalszej pracy 

OCENA 
EFEKTYWNOŚCI

• Wprowadzenie 
zmian w IPET 
zgodnie z 
wnioskami z 
WOPFU.

MODYFIKACJA IPET



ZATRUDNIENIE SPECJALISTÓW : 

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

Zatrudnienie nauczyciela-pedagoga specjalnego w celu 
współorganizowania :

kształcenia integracyjnego w 
placówkach i oddziałach 

integracyjnych 

kształcenia specjalnego dla 
uczniów niepełnosprawnych                   

z autyzmem/Zespołem 
Aspergera lub 

niepełnosprawnościami 
sprzężonymi , w placówkach                              

i oddziałach 
ogólnodostępnych 

kształcenia specjalnego dla 
uczniów z innymi  

niepełnosprawnościami                         
za zgodą Organu 
Prowadzącego ,                                    

w placówkach i oddziałach 
ogólnodostępnych 



ZADANIA NAUCZYCIELA – PEDAGOGA SPECJALNEGO , WSPÓŁORGANIZUJĄCEGO KSZTAŁCENIE 
SPECJALNE:

OBOWIĄZKI SZKOŁY WOBEC UCZNIA Z AUTYZMEM/ZESPOŁEM ASPERGERA 

1) prowadzenie  wspólnie z innymi nauczycielami zajęć  edukacyjnych  oraz wspólnie z innymi 
nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizowanie  zintegrowanych  działań  
i zajęć  określonych  w programie; 

2) prowadzenie  wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych 
pracy wychowawczej ;

3) uczestniczenie , w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli oraz 
w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli, 
specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;

4) udzielanie  pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom, specjalistom                            
i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w 
programie, w doborze form i metod pracy 

5) prowadzenie  innych  zajęć odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 
oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć  rewalidacyjnych; 



WSPÓŁPRACA 
SZKOŁA – PP-P – RODZIC 



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA  W SZKOLE  JEST ORGANIZOWANA I UDZIELANA WE 
WSPÓŁPRACY Z:

WSPÓŁPRACA SZKOŁA – PP-P – RODZIC 

1)rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”; 
3)placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i 

podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki uzgadnia  warunki    
współpracy.



WSPÓŁPRACA SZKOŁA – PP-P – RODZIC 

UCZEŃ -
DZIECKO 

RODZIC

PP-PSZKOŁA 



ZADANIA SZKOŁY I PP-P  WOBEC RODZICÓW :

WSPÓŁPRACA  SZKOŁA – PP-P – RODZIC 

ZADANIA PP-P:
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
udzielana bezpośrednio dzieciom                      
i młodzieży oraz rodzicom polega w 
szczególności na m.in.   udzielaniu 
pomocy rodzicom w rozpoznawaniu                    
i rozwijaniu indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz 
indywidualnych możliwości 
psychofizycznych dzieci i młodzieży 
oraz w rozwiązywaniu problemów 
edukacyjnych i wychowawczych.

ZADANIA SZKOŁY:

W przedszkolu, szkole i placówce 
pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
jest udzielana rodzicom uczniów  w 
formie porad, konsultacji, 
warsztatów i szkoleń. 



ZADANIA NAUCZYCIELI:

WSPÓŁPRACA  SZKOŁA – PP-P – RODZIC 

Współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym
i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny
funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku
utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo
w życiu przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz
planowania dalszych działań.



FORMY WSPÓŁPRACY RODZIC-SZKOŁA-PP-P:

WSPÓŁPRACA  SZKOŁA – PP-P – RODZIC 

➢ Konsultacje i porady; 

➢ Wsparcie n-li i specjalistów  w doborze form i metod pracy; 

➢ Wspólne obserwacje; 

➢ Udział w posiedzeniach ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznych, zespołów ds. IPET/WOPF;

➢ Wymiana informacji o uczniu /uczennicy za zgodą Rodzica; 

➢ Udział w wywiadówkach klasowych;

➢ Prowadzenie warsztatów dla uczniów/rodziców Rady Pedagogicznej lub Zespołów 
Samokształceniowych; 

➢ Udział w mediacjach ;

➢ Działalność psychoedukacja ;

➢ Działalność  informacyjna .



Możliwości organizacyjne kształcenia 
specjalnego dla uczniów                                  

z autyzmem/Zespołem Aspergera



WYDŁUŻONY CZAS EDUKACJI :

Możliwości organizacyjne kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera

❖Edukacja przedszkolna -2,5- 9 lat 

❖Edukacja w szkole podstawowej –do ukończenia 20  r. ż 

❖Edukacja w szkole ponadpodstawowej – do ukończenia 24 r. ż 

❖Edukacja w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – do 
ukończenia  25 r. ż 



WYDŁUŻENIE ETAPU EDUKACYJNEGO: 

Możliwości organizacyjne kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność oraz 
uczniów szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla 
nieletnich można przedłużyć okres nauki: 

1) w szkole podstawowej: 

a) o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, 

b) o dwa lata – na II etapie edukacyjnym; 

2) w szkole ponadpodstawowej o jeden rok. 



WYDŁUŻENIE ETAPU EDUKACYJNEGO: 

Możliwości organizacyjne kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera

Decyzje o przedłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje się: 

1) w przypadku szkoły podstawowej: 

a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku 
szkolnego w klasie III, 

b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku 
szkolnego w klasie VIII; 

2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do 
końca roku szkolnego w ostatnim roku nauki. 



WYDŁUŻENIE ETAPU EDUKACYJNEGO: 

Możliwości organizacyjne kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera

Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu: 

1) opinii zespołu ds. opracowania WOPFU i IPET –z której wynika 
potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z 
powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w 
podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia 
określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, oraz 

2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia .



ZWOLNIENIE Z NAUKI DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO: 

Możliwości organizacyjne kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera

Dyrektor szkoły, na podstawie opinii lub orzeczenia , zwalnia  do 
końca etapu edukacyjnego z nauki drugiego języka nowożytnego  
ucznia z :

➢wadą słuchu,

➢głęboką dysleksją rozwojową,

➢afazją,

➢niepełnosprawnościami sprzężonymi 

➢autyzmem, w tym z zespołem Aspergera



REWALIDACJA: 

Możliwości organizacyjne kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w 

sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół

Minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów 
niepełnosprawnych, w każdym roku szkolnym, wynosi:

1) w oddziale specjalnym – po 10-12 godzin na oddział; 

2) w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym – po 2 godziny na ucznia.

Przepisy nie określają sposobu organizacji zajęć rewalidacyjnych, - mogą być one 
indywidualne lub zespołowe( wskazania mogą  być zawarte w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego). 



WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO: 

Możliwości organizacyjne kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ,  wydane przed  1 września 2017 r. na 
pierwszy i drugi etap edukacyjny w szkole podstawowej  zachowują ważność :

na  czas nauki w klasach I-III szkoły podstawowej  – do ukończenia  IV klasy szkoły 
podstawowej  

na czas nauki w klasach  IV – VI  szkoły podstawowej  – do ukończenia VIII  klasy szkoły 
podstawowej 

Podstawa prawna- Ustawa z dnia14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę 
Prawo oświatowe – Dz. U. z 2016 r.-poz. 60 -Art.312 



Arkusz dostosowany do dysfunkcji, który 

uwzględnia:

a) przedłużenie czasu 

b) uprawnienie do nieprzenoszenia 

odpowiedzi na kartę odpowiedzi (tj. 

zaznaczanie odpowiedzi do zadań 

zamkniętych w zeszycie zadań 

egzaminacyjnych). 

Do arkuszy z języków obcych nowożytnych 

dołączona jest płyta CD z dostosowanym 

nagraniem, tj. z wydłużonymi przerwami na 

zapoznanie się z zadaniami sprawdzającymi 

rozumienie ze słuchu i ich wykonanie.

Możliwości organizacyjne kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera

DOSTOSOWANIA NA 
SPRAWDZIANIE KLAS VIII 

EGAZMINIE MATURALNYM 

EGZAMINACH 
ZAWODOWYCH 

- KOMUNIKAT DYREKTORA 
C.K.E. NA DANY ROK 
SZKOLNY 



➢Korzystanie z pomocy nauczyciela wspomagającego przy odczytywaniu poleceń i 

tekstów oraz przy zapisywaniu odpowiedzi zdającego (możliwe tylko wtedy, gdy w 

toku edukacji uczeń został wdrożony do takiej współpracy z nauczycielem). 

➢ Zapisywanie odpowiedzi do zadań na komputerze, jeżeli w toku edukacji zdający 

został wdrożony do tej formy pracy (możliwe wtedy, gdy głębokość zaburzenia grafii 

uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny pracy egzaminacyjnej lub  

gdy zdający posługuje się alternatywnymi i wspomagającymi metodami komunikacji). 

➢ Obecność w sali osoby niezbędnej dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym 

oraz/lub pomocy w obsłudze specjalistycznego sprzętu i środków dydaktycznych 

(osoba ta może być członkiem zespołu nadzorującego) .

➢Dostosowanie miejsca pracy do dysfunkcji ucznia. 

DOSTOSOWANIA NA SPRAWDZIANIE  KLAS VIII: 

Możliwości organizacyjne kształcenia specjalnego dla uczniów z autyzmem/Zespołem Aspergera



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Joanna Brzoskowska
asialog@wp.pl
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