
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r.1675)

określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach
edukacji wyszczególniając:

• preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;

• orientację zawodową dla klas I – VI szkół podstawowych;

• działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkół podstawowych i szkół
ponadpodstawowych, w tym m. in.:

• zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,

Doradztwo zawodowe w szkołach



Doradztwo zawodowe w szkołach
• zajęcia realizowane w ramach podstawy programowej,

• zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

• zajęcia z nauczycielem wychowawcą,

• wizyty zawodoznawcze, które mają na celu poznanie przez dzieci, uczniów
i słuchaczy środowiska pracy w wybranych zawodach organizowanych
u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
lub w placówkach.



Doradztwo zawodowe w szkołach

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego prowadzą doradcy
zawodowi, posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska
nauczyciela doradcy zawodowego, w tym, że:

• do roku 2021/22 włącznie, dyrektor szkoły może powierzyć
prowadzenie tych zajęć innemu nauczycielowi lub osobie,
posiadającej przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły
za odpowiednie do prowadzenia tych zajęć.



Doradztwo zawodowe w szkołach

Od 1 września 2018r. doradztwo zawodowe będzie realizowane
w oparciu o program realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
zawodowego na dany rok szkolny, który zawiera działania związane
z realizacją doradztwa zawodowego, w tym:

• tematykę działań, w ramach której zostaną zrealizowane poszczególne treści,
z uwzględnieniem poszczególnych oddziałów,

• metody, formy i terminy realizacji poszczególnych działań,

• osoby odpowiedzialne za ich realizację.



Doradztwo zawodowe w szkołach
Program realizacji WSDZ:
• opracowuje doradca zawodowy lub inny nauczyciel/inni nauczyciele

odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni
przez dyrektora szkoły;

• do 30 września każdego roku, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
zatwierdza dyrektor szkoły.

W roku szkolnym 2018/2019 program zatwierdza dyrektor szkoły
do 31 października 2018r.



Na stronie www.ore.edu.pl znajdują się materiały do wykorzystania przez nauczycieli prowadzących zajęcia 
z doradztwa zawodowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji udostępnia te materiały na portalu „doradztwo edukacyjno-zawodowe”: 
http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

W skład kompletu materiałów wchodzą:
 zestaw przykładowych programów preorientacji zawodowej, orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego

dla systemu oświaty (bez scenariuszy),
 przykładowy program preorientacji zawodowej dla przedszkola z proponowanymi scenariuszami,
 przykładowy program orientacji zawodowej dla klas I-III szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami,
 przykładowy program orientacji zawodowej dla klas IV-VI szkoły podstawowej z proponowanymi scenariuszami,
 przykładowy program doradztwa zawodowego dla klas VII-VIII szkoły podstawowej z proponowanym scenariuszami,
 przykładowy program doradztwa zawodowego dla branżowych szkół z proponowanymi scenariuszami,
 przykładowy program doradztwa zawodowego dla technikum z proponowanymi scenariuszami,
 przykładowy program doradztwa zawodowego dla liceum ogólnokształcącego z proponowanymi scenariuszami,
 przykładowy program doradztwa zawodowego dla szkoły policealnej z proponowanymi scenariuszami

http://www.ore.edu.pl/
http://doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/


oraz

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

(WSDZ) dla szkoły podstawowej,

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

(WSDZ) dla branżowych szkół,

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

(WSDZ) dla technikum,

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

(WSDZ) dla liceum ogólnokształcącego,

 wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

(WSDZ) dla szkoły policealnej.



Edukacja włączająca-

wybrane problemy



Edukacja włączająca
• Edukacja włączająca polega na tym, że dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

specjalnego uczy się w klasie, w szkole ogólnodostępnej razem ze swoimi rówieśnikami.
Ministerstwo Edukacji Narodowej dąży do tego, aby każda szkoła była przygotowana
do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.

• Niepełnosprawnemu uczniowi nie można odmówić nauki w szkole ogólnodostępnej.

• Specjalne potrzeby edukacyjne to oddziaływania edukacyjne wobec uczniów: 
niepełnosprawnych (z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego), zdolnych 
i chorych.
Każda z tych grup ma specjalne potrzeby edukacyjne, które szkoła musi realizować.





Edukacja włączająca

• Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, np.: dostosowanie:
wymagań edukacyjnych, warunków nauki, organizacji procesu
kształcenia.

• Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych
to stan wymagający dostosowania warunków nauki, specjalnych
metod i form pracy, dostosowania wymagań edukacyjnych,
zindywidualizowanej organizacji kształcenia.



Edukacja włączająca

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. 30 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia każdemu obywatelowi prawo
do niezależnego i godnego życia

Art. 69 Osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają, zgodnie z ustawą,
pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji
społecznej.

Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych ratyfikowana przez Polskę
26 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169)

• Najważniejszym prawem osób niepełnosprawnych jest prawo do normalnego życia.

• Osoby niepełnosprawne mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego
życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji.



Edukacja włączająca
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) 

Art. 1  System oświaty zapewnia w szczególności:

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,
a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy
dydaktycznej.

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną,
niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego
procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych;



Edukacja włączająca
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 ze zm.) 

Art. 127 ust. 4 

• W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej,
uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 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.

Art. 127 ust. 3 

• 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.



Edukacja włączająca

Od 1 września 2017 r. w życie weszły nowe przepisy, które dają szereg możliwych, elastycznych rozwiązań
w zakresie indywidualizacji procesu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dzięki tym rozwiązaniom każde dziecko, każdy uczeń ma zapewnione wszechstronne wsparcie w szkole.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie:

• indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616);

• zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz. U. poz. 1591);

• warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578).



Edukacja włączająca
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. poz. 1578)

§ 5. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego,
szkoły, działy i ośrodki, o których mowa w § 2 ust. 1, zapewniają:

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, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 
5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi; 
6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.



Edukacja włączająca
Współpraca z rodzicami:
• za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia możliwość wystąpienia przez dyrektora szkoły

do poradni z wnioskiem o diagnozę problemu

• obowiązek pisemnego zawiadomienia o terminie spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia
w tym spotkaniu

• obowiązek przekazania kopii wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia
oraz IPET-u

• możliwość złożenia wniosku do zespołu orzekającego w wersji elektronicznej -od 1 stycznia 2019 r.

• możliwość udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego osób z głosem doradczym

• określenie terminów na wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju



Edukacja włączająca
Planowanie kształcenia uczniów niepełnosprawnych: 

• Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia 

• Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – zintegrowane działania nauczycieli
i specjalistów 

• Program nauczania

• Program zajęć rewalidacyjnych, program zajęć z zakresu pomocy p-p.

• Dzieci niepełnosprawne są kształcone na podstawie indywidualnego programu edukacyjno-
terapeutycznego. Zespół specjalistów wraz z rodzicami ocenia jakie oddziaływania są dziecku potrzebne.
Zespół wpisuje także w program te zajęcia, które dziecko realizuje wspólnie z klasą, a które indywidualnie.
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Różne potrzeby – różne ścieżki

niepełnosprawny – zajęcia w 
szkole

chory – zajęcia 
w szkole

chory – zajęcia 
w domu 

z włączaniem do klasy 

chory – zajęcia 
w domu

uczeń ze SPE

Indywidualizacja 
kształcenia 

w szkole

Indywidualne 
nauczanie



Edukacja włączająca
• Uczniowie z niepełnosprawnościami kształceni są w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia

specjalnego. Na podstawie orzeczenia zespół nauczycieli i specjalistów opracowuje indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny (IPET), w którym może wskazać, jeżeli jest taka potrzeba, konieczność
organizacji dla ucznia zajęć indywidualnych w szkole indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów.

• Nie jest do tego potrzebna zmiana orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci niepełnosprawne
to dzieci kształcone w szkole w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie zaś o orzeczenie
o nauczaniu indywidualnym. Szkoła ma zapewnić tym dzieciom specjalne wsparcie realizowane w oparciu
o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany przez specjalistów, z udziałem rodziców.

• Program ten ma być realizowany na terenie szkoły. Należy podkreślić, że szkoły nie mogą sugerować
rodzicom nauczania indywidualnego tylko dlatego, że nie radzą sobie z realizacją indywidualnego programu
dla danego dziecka na terenie swojej placówki. Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewniło w przepisach
nawet uczniom z nauczaniem indywidualnym możliwość kontaktów ze szkołą, z rówieśnikami, jeśli tylko stan
ich zdrowia na to pozwala.

• Podstawa prawna:

§ 6 ust. 1 pkt 8 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 zagrożonych niedostosowaniem społecznym http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1578/1
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Uczeń niepełnosprawny 
– zajęcia w szkole

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

dodatkowy 
nauczyciel, pomoc 

nauczyciela

zajęcia z pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej

zajęcia 
rewalidacyj

ne

zajęcia 
indywidualne 

w szkole

zajęcia z 
klasą

Włączanie ucznia 
w życie klasy/szkoły/
społeczności lokalnej

Możliwość nauki w szkole:
- ogólnodostępnej,
- integracyjnej (do 20 uczniów, w tym do 5 uczniów niepełnosprawnych),
- specjalnej  (liczba uczniów z autyzmem w klasie – do 4)



Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

• Uczniowie chorzy, którym stan zdrowia umożliwia chodzenie do szkoły, ale powoduje trudności
w funkcjonowaniu wymagające zajęć w formie indywidualnej, mogą być objęci zindywidualizowaną ścieżką
kształcenia, na podstawie opinii wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Zindywidualizowana ścieżka obejmuje zajęcia wspólne z klasą i zajęcia indywidualne z uczniem w szkole.
Ta forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie dotyczy uczniów obejmowanych kształceniem
na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

• Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką kształcenia realizuje program nauczania, z dostosowaniem metod
i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych, w szczególności wynikających ze stanu zdrowia. Przepisy te nie dotyczą uczniów
z niepełnosprawnością dla których formy wsparcia określa indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.

Podstawa prawna:

• § 12 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.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1591/1


Edukacja włączająca

• Liczba godzin zajęć uzależniona jest od potrzeb i możliwości ucznia.

• Zadaniem dyrektora szkoły jest ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych
realizowanych indywidualnie z uczniem lub w klasie z rówieśnikami (z uwzględnieniem opinii
publicznej poradni oraz konieczności realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia
ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach).

• Brak określenia w przepisach minimalnego lub maksymalnego wymiaru godzin zajęć
realizowanych indywidualnie z uczniem pozwala dyrektorowi zaplanować i zorganizować
proces kształcenia ucznia odpowiadający jego potrzebom i możliwościom psychofizycznym.
Takie elastyczne rozwiązanie wzmacnia obowiązki szkoły w zakresie indywidualizacji pracy
z uczniem.
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Uczeń chory – zajęcia w szkole

nowe 
rozwiązanie 
w zakresie 

pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej

zindywidualizowana ścieżka kształcenia 

zajęcia z klasą + 
zajęcia indywidualne

pomoc 
psychologiczno-

pedagogiczna

opinia publicznej poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej

zaświadczenie o stanie zdrowia 
ucznia oraz rozpoznanie potrzeby 

w szkole



Edukacja włączająca

Indywidualne nauczanie
• Jeśli stan zdrowia ucznia znacznie utrudnia mu chodzenie do szkoły, uczeń ten ma zajęcia w domu.

Jeśli stan zdrowia na to pozwoli – będzie chodził do szkoły na wybrane zajęcia z klasą – organizowane poza
tygodniowym wymiarem zajęć indywidualnego nauczania.

• Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia zajęć indywidualnego nauczania. Jeśli stan zdrowia ucznia
czasowo się poprawi, dyrektor szkoły będzie mógł na wniosek rodziców zawiesić indywidualne nauczanie
i uczeń będzie uczęszczał na zajęcia do szkoły wraz ze swoimi rówieśnikami.

• Podstawa prawna:

Wynika to z § 10 ust. 3 oraz § 11 rozporządzenia w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego i indywidualnego nauczania. http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616/1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1616/1
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Indywidualne nauczanie. 
Uczeń chory – zajęcia w domu z włączaniem

orzeczenie o potrzebie  
indywidualnego nauczania

zajęcia w domu

udział w wybranych zajęciach
z klasą

udział w życiu szkoły

możliwość okresowego 
zawieszenia zajęć w domu 

w przypadku poprawy stanu 
zdrowia

ułatwianie powrotu 
do szkoły

26

m.in. uczniowie z depresją, po próbach samobójczych, z chorobami o ostrym przebiegu z okresową poprawą funkcjonowania – może to być 
również uczeń niepełnosprawny 

tygodniowy wymiar IN 
określony w przepisach
wyższy lub niższy – w 
zależności od potrzeb

poza tygodniowym wymiarem 
IN



www.reformaedukacji.men.gov.pl

Indywidualne nauczanie.
Uczeń chory – zajęcia w domu

orzeczenie o potrzebie 
indywidualnego 

nauczania

zajęcia 
edukacyjne 

w domu

ułatwianie powrotu 
do szkoły
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m.in. uczniowie leżący, z obniżoną odpornością (np. po przeszczepach, z chorobami nowotworowymi), po zabiegach chirurgicznych – może 
to być również uczeń niepełnosprawny  

tygodniowy wymiar IN 
określony w przepisach
wyższy lub niższy – w 
zależności od potrzeb



Edukacja włączająca

Ośrodek Rozwoju Edukacji, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, 
przygotował poradnik Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym w systemie edukacji 

w świetle nowych przepisów prawa oświatowego.

W publikacji omówiono nowe rozwiązania prawne oraz praktyczne przykłady na temat 
organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego 

i indywidualnego obowiązkowego rocznego wychowania przedszkolnego oraz 
indywidualnego nauczania. Poradnik dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka 

Rozwoju Edukacji, pod linkiem

https://www.ore.edu.pl/2018/02/uczen-ze-speporadnik-dla-dyrektorow-2/

https://www.ore.edu.pl/2018/02/uczen-ze-speporadnik-dla-dyrektorow-2/


Edukacja włączająca
• Od 1 września br. w szkołach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

umiarkowanym i znacznym oraz w szkołach przysposabiających do pracy realizowane są nowe
podstawy programowe.

• Przygotowano „Podstawę programową kształcenia ogólnego z komentarzem” zawierającą
dostosowania do możliwości psychofizycznych uczniów z poszczególnymi rodzajami
niepełnosprawności – dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nauczyciele mają dostęp
do takich materiałów po raz pierwszy.

• Zapewniono dostosowane podręczniki do klasy I, IV i VII dla uczniów niewidomych i słabowidzących.

• Dostosowano podręczniki, materiały edukacyjne w postaci zeszytów piktogramów wykorzystujących
symbole PCS, materiały edukacyjne w formie multimedialnej zawierającej tłumaczenia na polski język
migowy (PJM) dla uczniów klasy I, mających trudności w uczeniu się i/lub komunikowaniu
się, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, a także afazją.

• Powstały książki pomocnicze zawierające zasady i dobre praktyki dotyczące korzystania
z zaadaptowanych materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych.

/

https://www.ore.edu.pl/2018/02/uczen-ze-speporadnik-dla-dyrektorow-2/


Edukacja włączająca

• Uruchomiono portal internetowy z materiałami edukacyjnymi w wersji multimedialnej, które
zawierają dostosowania tekstowe i graficzne (symbole PCS). Udostępniono nagrania video
w polskim języku migowym (PJM) dla uczniów mających trudności w uczeniu się i/lub
komunikowaniu się uczęszczających do klasy IV i VII.

• Przygotowano materiały ćwiczeniowe w postaci kart pracy dla uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

• Opracowano podręcznik do nauki polskiego języka migowego, będący odpowiedzią na postulaty
środowisk związanych z uczniami niesłyszącymi.

• Zakup podręczników dla uczniów z niepełnosprawnościami, jest i będzie wspierany
w ramach Rządowego Programu „Wyprawka szkolna”, na który w budżecie MEN zarezerwowana
jest kwota w tym roku 18 mln zł.



Edukacja włączająca

• Zobowiązano samorządy do tego, aby w danym roku budżetowym na realizację zadań wymagających
stosowania specjalnej organizacji nauki oraz metod pracy dla dzieci i młodzieży przeznaczały środki
w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego na ten rok. W subwencji przeznaczono kwotę ok. 7 mld zł na realizację kształcenia
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

• MEN pracuje nad usprawnieniem systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Podjęto prace nad opracowaniem nowego modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi. Ich celem jest podniesienie skuteczności kształcenia oraz poprawa jakości
edukacji włączającej. Podstawą rozumienia specjalnych potrzeb edukacyjnych ma być model
biopsychospołeczny, w którym uwzględnia się wpływ na funkcjonowanie dziecka zarówno stanu zdrowia
i możliwości psychofizycznych, jak wpływ czynników środowiskowych.

• Przedstawiciele MEN pracują w międzyresortowym zespole ds. orzekania o niepełnosprawności nad
ujednoliceniem orzekania, w tym do celów edukacyjnych.



Edukacja włączająca

• ORE realizuje projekty unijne, w ramach których powstają narzędzia dla poradni
psychologiczno-pedagogicznych i szkół. Dodatkowo prowadzone są szkolenia
dla pracowników poradni i nauczycieli z zakresu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz trwa pilotaż nowych rozwiązań.

• MEN wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wsparcie w ramach Programu
Wsparcia Reform Strukturalnych w zakresie działań mających na celu opracowanie
strategii wdrażania edukacji włączającej w codzienną praktykę szkół. Wniosek został
zaakceptowany przez KE do realizacji w 2018 roku. Realizatorem wsparcia
polegającego na doradztwie eksperckim jest Europejska Agencja ds. Specjalnych
Potrzeb i Edukacji Włączającej – organizacja międzynarodowa o uznanym na świecie
autorytecie w zakresie wspierania rozwoju edukacji włączającej.

https://www.european-agency.org/


Edukacja włączająca

• W zakresie programu „Dostępność +” MEN wprowadziło swój komponent – 200 dostępnych szkół
i przedszkoli. Działania w ramach tego programu obejmują m.in. zapewnienie wyposażenia
dostosowanego do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, transportu do szkoły, podręczników
i materiałów edukacyjnych, jak również sposobu organizacji pracy przedszkola i szkoły
uwzględniającej zróżnicowane potrzeby uczniów oraz ich rodzin. Wskazane są również
kompetencje kadry zarządzającej, nauczycieli, rodziców. Działania obejmują pilotaż rozwiązań
w zakresie działalności Centrum Wsparcia Edukacji Włączającej z wykorzystaniem potencjału
placówek specjalnych w celu wsparcia procesu edukacji włączającej.

• W ramach zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego
wsparcia dla rodzin „Za życiem”, poszerzono zakres oddziaływań wobec dzieci objętych wczesnym
wspomaganiem rozwoju. Do 2021 zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 300 mln zł.



Edukacja włączająca

W przedszkolach ogólnodostępnych, 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, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania 
kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub 

2) pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

Podstawa prawna:

§ 7. 2. 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. poz. 1578) 



Edukacja włączająca

Nauczyciele, współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych:

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami,
specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane działania i zajęcia określone
w programie;

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych pracę
wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym;

3) uczestniczą, 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;

Podstawa prawna:

§ 7. 7. 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. poz. 1578)



Edukacja włączająca
4) udzielają 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 z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie   
oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;  uczestniczą, 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;

5) prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4. czyli inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne  
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia 
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

8. Dyrektor przedszkola lub szkoły wyznacza ww. zajęcia do realizacji przez nauczyciela.

Podstawa prawna:

§ 7. 1. i 8 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. poz. 1578)



Edukacja włączająca

Zajęcia rewalidacyjne

• Rodzic ucznia niepełnosprawnego bądź pełnoletni uczeń niepełnosprawny może zgłosić
dyrektorowi szkoły chęć rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych.

• Podstawą do rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych nie mogą być względy organizacyjne
np. utrudnienia w korzystaniu z tych zajęć w wyznaczonych przez szkołę godzinach,
brak wykwalifikowanej kadry do prowadzenia zajęć lub niedopasowanie rodzaju
czy metod pracy do potrzeb ucznia.

• Uzasadnieniem może być natomiast zaspokojenie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
ucznia w inny sposób niż organizacja zajęć rewalidacyjnych w szkole.

• Powinno to zostać uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-
terapeutycznym oraz brane pod uwagę podczas dokonywania WOFU.



Edukacja włączająca

Rehabilitacja ruchowa

• Jednostki systemu oświaty nie posiadają stosownych uprawnień do realizacji zadań
z zakresu opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

• Pomoc specjalistyczna zapewniana dzieciom i młodzieży w systemie oświaty udzielana jest przez
nauczycieli i specjalistów posiadających przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne.

• Do zadań ww. specjalistów nie należy wykonywanie zabiegów medycznych, w tym rehabilitacja
medyczna.

• Rehabilitacja ruchowa ucznia niepełnosprawnego (w zakresie kompetencji jednostki systemu
oświaty) może być prowadzona podczas zajęć rewalidacyjnych, jeśli taka potrzeba ucznia
zostanie określona w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
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Stanowisko MEN w zakresie interpretacji przepisów przejściowych regulujących ważność orzeczeń 
wydanych przed 1 września 2017 r. uzgodnione z radcami prawnymi MEN: 

• Zgodnie z art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe wszystkie
orzeczenia wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych przed
1 września 2017 r. zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.

• Wyjątek od ww. zasady stanowią wyłącznie orzeczenia, o których mowa w art. 312 ust. 2 i 3 ww. ustawy. W przypadku
orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego są to orzeczenia wydane przed 1 września 2017 r. na okres I lub II etapu
edukacyjnego .

• Ważność ww. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego została wydłużona do czasu zakończenia kształcenia
odpowiednio:

1) w klasie IV szkoły podstawowej – w przypadku orzeczeń wydanych na okres I etapu edukacyjnego;

2) w szkole podstawowej – w przypadku orzeczeń wydanych na okres II etapu edukacyjnego.

• Zgodnie z przepisami orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu
edukacyjnego albo okres kształcenia w danej szkole, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, dla których orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres każdego etapu edukacyjnego.
Z orzeczenia winno zatem wprost wynikać, że wydane jest ono na okres roku szkolnego, okres I lub II etapu edukacyjnego
albo okres kształcenia w danej szkole.



Edukacja włączająca
Zajęcia prowadzone przez tzw. specjalistów
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć
prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1601)

określono wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez
nauczycieli:

• poradni psychologiczno-pedagogicznych, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz, został określony w art. 42 ust. 3 w tabeli w lp. 11 ustawy – Karta Nauczyciela;

• pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych
w przedszkolach, szkołach i placówkach, dla których tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami
albo na ich rzecz, jest ustalany na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b ustawy – Karta Nauczyciela.



Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2018r. 1647)

• zmiany porządkujące wynikające z uchylenia przepisu dotyczącego możliwości
zatrudnienia asystenta nauczyciela, asystenta wychowawcy świetlicy;

• część zadań doradcy zawodowego została przeniesiona do nowego rozporządzenia
w sprawie doradztwa zawodowego;

• w odniesieniu do uczniów szkół nowego ustroju szkolnego (uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych) doradztwo zawodowe, po dniu 1 września 2018 r., będzie
równolegle realizowane w oparciu o obydwa wymienione rozporządzenia.



Edukacja włączająca 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 

i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym.

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1485)

W rozporządzeniu z 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578) usunięto zapisy dotyczące asystenta nauczyciela z § 6

ust 8 pkt 1, w ust. 10 pkt 2, w § 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2.

Dla osób zatrudnionych w dniu 1 września 2018 r. na stanowisku asystenta nauczyciela obowiązują dotychczasowe

przepisy art. 143 ufzo

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.



Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie
Wybrane akty prawne - edukacja włączająca.

• W załączeniu wybrane akty prawne.

• Podstawowe akty prawne regulujące edukację włączającą:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe

• Ustawa z dnia 24 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

• Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty

Pliki do pobrania

• rozporządzenie - kwalifikacje nauczycieli

• rozporządzenie - indywidualne nauczanie

• rozporządzenie - pomoc psychologiczno-pedagogiczna

• rozporządzenie - kształcenie specjalne

• subwencja oświatowa - 2018 r.

• rozporządzenie - orzeczenia i opinie



Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Ważność orzeczeń

Informacja dotycząca zmian w przepisach prawa oświatowego.

W załączeniu materiały dotycząca zmian w prawie oświatowym dotyczących organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki uczniów ze SPE.

oraz

Pliki do pobrania

• Ważność orzeczeń wydanych przed 1 września 2017 r.

• Zmiany w prawie oświatowym



Na stronie Kuratorium Oświaty w Warszawie

Idee edukacji włączającej
W załączeniu linki i prezentacje.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia idee edukacji włączającej dotyczącą edukacji, wychowania i opieki dzieci 

i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dziecko-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-szkolach-z-

rowiesnikami.htm

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dziecko-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-szkolach-z-

rowiesnikami-2.html

oraz 

Pliki do pobrania

• Indywidualizacja kształcenia

• Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dziecko-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-szkolach-z-rowiesnikami.htm
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/dziecko-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi-w-szkolach-z-rowiesnikami-2.html


Działalność innowacyjna i eksperymentalna w szkołach.
• Odformalizowanie innowacji w szkole (brak konieczności zgłaszania

innowacji do kuratorium) dało większą swobodę dyrektorom szkół
w doborze procesów kształcenia uczniów w sposób dostosowany
do ich potrzeb oraz środowiska, w którym żyją.

• Jednocześnie innowacje pedagogiczne dają szeroki wachlarz
możliwości w zakresie urozmaicania procesu dydaktycznego oraz
kreowania rzeczywistości szkolnej, która zainteresuje uczniów
i zachęci do nauki. Innowacyjność jest immanentną cechą szkoły
(art. 1 pkt 18 ustawy – Prawo oświatowe).



Eksperyment pedagogiczny
• Prowadzenie eksperymentu pedagogicznego w szkole lub placówce wymaga zgody 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

• Dyrektor szkoły lub placówki, na podstawie uchwały rady pedagogicznej

i po uzyskaniu opinii rady rodziców, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania z wnioskiem o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu
pedagogicznego w szkole lub placówce, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie tego eksperymentu.

• Wniosek składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, który dołącza swoją opinię.



Eksperyment pedagogiczny
Art. 45 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 –Prawo oświatowe (Dz.U. 2018. 996 ze zm.)
• Szkoła lub placówka może realizować eksperyment pedagogiczny, który polega na modyfikacji istniejących

lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych,

organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja

zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania.

• Celem eksperymentu pedagogicznego realizowanego w szkole lub placówce jest rozwijanie kompetencji

i wiedzy uczniów oraz nauczycieli.

• Eksperyment pedagogiczny jest przeprowadzany pod opieką jednostki naukowej.

• Eksperyment pedagogiczny może obejmować całą szkołę lub placówkę, oddział, grupę lub wybrane zajęcia

edukacyjne.



Eksperyment pedagogiczny
• Jeżeli planowany eksperyment pedagogiczny wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych,

do wniosku dołącza się pisemną zgodę organu prowadzącego szkołę na finansowanie planowanych

działań.

• Dyrektor szkoły lub placówki prowadzącej eksperyment pedagogiczny przekazuje bezpośrednio po jego

zakończeniu ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania, sprawozdanie z przeprowadzonego

eksperymentu pedagogicznego wraz z opinią jednostki naukowej, która sprawuje opiekę nad przebiegiem

tego eksperymentu.

• Sprawozdanie dyrektor szkoły lub placówki przekazuje także organowi prowadzącemu oraz organowi

sprawującemu nadzór pedagogiczny.

• Sprawozdanie składa się za pośrednictwem kuratora oświaty, którzy dołącza swoją opinię.



Eksperyment pedagogiczny
Wniosek zawiera:

• cel, założenia, czas trwania i sposób realizacji eksperymentu pedagogicznego;

• opinię jednostki naukowej, dotyczącą założeń eksperymentu pedagogicznego wraz ze zgodą tej jednostki
na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu;

• zgodę rady pedagogicznej wyrażoną w uchwale, opinię rady szkoły lub placówki oraz opinię rady rodziców;

• w przypadku eksperymentu pedagogicznego dotyczącego zawodu nieumieszczonego w klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego - także uzasadnienie potrzeby prowadzenia kształcenia w danym zawodzie wraz
z pozytywnymi opiniami wojewódzkiej lub powiatowej rady rynku pracy, wydanej po uzyskaniu opinii
odpowiednio wojewódzkiego lub powiatowego urzędu pracy,

• organu samorządu gospodarczego lub innej organizacji gospodarczej właściwej dla danego zawodu,

• jednostki naukowej lub stowarzyszenia zawodowego właściwego dla zawodu, w zakresie merytorycznej
zawartości programu nauczania przewidzianego dla danego zawodu.



Eksperyment pedagogiczny

• Eksperyment pedagogiczny jest przedsięwzięciem, który realizowany
jest na warunkach określonych w decyzji administracyjnej.

• Najczęstszym błędem popełnianym przez dyrektorów we wnioskach
trafiających do MEN, jest wskazywanie jako eksperymentu
pedagogicznego - działań innowacyjnych (mogą być one
realizowane w szkole bez zgody Ministra).


