
Organizowanie kształcenia specjalnego 
dla uczniów niepełnosprawnych 

w szkołach 
i placówkach 
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Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015r 
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 
Dz. U. z 2015r poz. 1113

Tracą moc poprzednie rozporządzenia:
• w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 
oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. nr 228, poz.1490)

• w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, 
szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1489)
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Organizacja kształcenia specjalnego dotyczy:
1. Dzieci i młodzieży niepełnosprawnej:

• niesłyszącej i słabosłyszącej
• niewidomej i słabowidzącej
• niepełnosprawnej ruchowo, w tym z afazją
• niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi

2. Dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie
3. Dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym
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Kształcenie specjalne dla uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym 
roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy:

• 18 rok życia - w przypadku szkoły podstawowej
• 21 rok życia - w przypadku gimnazjum
• 24 rok życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej
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Przedszkola, szkoły, oddziały i ośrodki 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 dzieci i uczniów

3. Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne 

zajęcia o charakterze terapeutycznym 

4. Inne zajęcia odpowiednie do indywidualnych potrzeb uczniów, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne, resocjalizacyjne oraz socjoterapeutyczne

5. Integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym

6. Przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu
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Liczba dzieci w oddziałach integracyjnych 

Liczbę dzieci w oddziałach integracyjnych określa 
Ustawa o systemie oświaty i wynosi do 15 do 20 uczniów, 

w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych

Za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów,  w tym liczba 
dzieci niepełnosprawnych, może być niższa od liczby 

określonej w przepisach. 
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ROZPOZNAWANIE POTRZEB

Uczniowie, których należy objąć 
pomocą psychologiczno –

pedagogiczną  rozpoznani przez 
nauczyciela

Udzielanie pomocy w bieżącej 
pracy z uczniem

Zakwalifikowanie do 
odpowiednich form 

pomocy

Uczniowie, których należy objąć 
pomocą posiadający opinię PPP lub 
orzeczenie o potrzebie nauczania 

indywidualnego

Udzielanie pomocy w bieżącej 
pracy z uczniem

Zakwalifikowanie do 
odpowiednich form pomocy

Uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego

Wielospecjalistyczna ocena 
poziomu funkcjonowania 

dziecka

Indywidualny Program 
Edukacyjno - Terapeutyczny

7



Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny
określa:

1) zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego lub wymagań 
edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności poprzez 
zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem (zajęcia 
rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne)

3) formy  i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar 
godzin, w którym poszczególne formy  pomocy będą realizowane 

4) działania wspierające rodziców dziecka oraz zakres współdziałania z poradniami 
psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami 
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami 
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, ( Specjalne Ośrodki Szkolno -
Wychowawcze)

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne socjoterapeutyczne  oraz inne zajęcia odpowiednie 
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne dziecka, w tym działania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji zadań
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Zajęcia specjalistyczne:

Dziecko lub uczeń niepełnosprawny             zajęcia rewalidacyjne:
• uczeń niewidomy: zajęcia orientacji przestrzennej i poruszania się, naukę systemu 

Braille’a, nauka alternatywnych metod komunikacji
• uczeń niesłyszący lub z afazją: nauka języka migowego, nauka alternatywnych metod 

komunikacji
• uczeń z autyzmem lub zespołem Aspergera: zajęcia rozwijające umiejętności 

społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne

Uczeń niedostosowany społecznie             zajęcia  resocjalizacyjne,

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym          zajęcia o charakterze 
socjoterapeutycznym
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• Orzeczenie wydawane jest na 
wniosek rodzica lub prawnego 
opiekuna dziecka przez PP-P

• Orzeczenie wydawane jest na okres 
czasu lub etap edukacyjny

• Dotyczy określonego rodzaju 
niepełnosprawności          

Orzeczenie 
o potrzebie 
kształcenia 
specjalnego
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• Dokonywana jest przez zespół                                                                      

• Dokonywana jest co najmniej 
dwa razy w roku

• Zawiera w szczególności ocenę 
efektywności pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej 

Wielospecjalistyczna 
ocena poziomu 
funkcjonowania 

ucznia
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• Program opracowuje się po dokonaniu
Wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia

• Program opracowuje się na okres, na jaki wydano
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

• Program opracowuje się w terminie:

• Do dnia 30 września roku szkolnego, w którym
dziecko rozpoczyna od początku roku realizowanie
kształcenia specjalnego

• 30 dni od złożenia orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego

• 30 dni przed okresem na jaki został opracowany
poprzedni program w przypadku, gdy dziecko
kontynuuje kształcenie w danej szkole

• Program modyfikuje się w miarę potrzeb

Indywidualny 
Program 

Edukacyjno –
Terapeutyczny 

(program)
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Zespół tworzą nauczyciele, wychowawcy grup, specjaliści pracujący  z dzieckiem

Pracą zespołu koordynuje wychowawca klasy lub oddziału albo nauczyciel lub 
specjalista wyznaczony przez dyrektora pracujący z dzieckiem

Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb

W spotkaniach może brać udział:

- na wniosek dyrektora - przedstawiciel poradni, asystent lub pomoc nauczyciela

– na wniosek rodziców  - inne osoby (np. lekarz, pedagog, psycholog, specjalista)

Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu oraz w opracowaniu 
i modyfikowaniu programu, dokonywaniu oceny

Dyrektor zawiadamia rodziców o terminie każdego spotkania zespołu 
i możliwości uczestniczenia w nim
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Zatrudnianie dodatkowo osób wspierających pracę nauczyciela

Przedszkola i szkoły 
integracyjne, oddziały 

integracyjne

- nauczyciel posiadający 
kwalifikacje w zakresie 
pedagogiki specjalnej

(nauczyciel wspomagający)

Przedszkola i szkoły 
ogólnodostępne, w których 

kształceniem specjalnym objęci 
są uczniowie z autyzmem lub 

zespołem Aspergera, uczniowie 
z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi

- nauczyciel posiadający 
kwalifikacje w zakresie 
pedagogiki specjalnej, 
- w klasach I-III  - asystent,
- pomoc nauczyciela

Przedszkola i szkoły 
ogólnodostępne, w których 

kształceniem specjalnym 
objęci są pozostali 

uczniowie za zgodą organu 
prowadzącego

- nauczyciel posiadający 
kwalifikacje w zakresie 
pedagogiki specjalnej, 
- w klasach I-III  - asystent,
- pomoc nauczyciela
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Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne 

opracowane na podstawie poprzednich przepisów należy dostosować 

do wymogów określonych w rozporządzeniu 

do dnia 30 września 2015r 
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