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 Podstawy prawne: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) 

 Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności:  

 4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów, a także możliwości korzystania z pomocy  psychologiczno 
– pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

 5) możliwośd pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 
niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;  

 5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęd 
rewalidacyjnych;  

  



Podstawy prawne: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) 

 art. 14 

 1a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może byd objęte dziecko w wieku powyżej 
6 lat, nie dłużej jednak niż do kooca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w 
którym dziecko kooczy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może byd odroczony do 
kooca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kooczy 8 lat.  

  Od 27 stycznia 2012 r. na mocy ustawy zmieniającej odroczenie obowiązku do 10 
roku życia (do 31 sierpnia  2014 r.). 

 

 



 Podstawy prawne: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) 

 art. 16 

 ust 7. Za spełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-
wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami.   

 ust. 8 Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego 
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której 
dziecko zostało przyjęte, może zezwolid, na spełnianie obowiązku wychowania 
przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.  

 

 

 



  

         Podstawy prawne: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) 

 art. 17 ust. 3a. Obowiązkiem gminy jest:  

 1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie 

 i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu 

 i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum,  

a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym  

w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły 

ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia; 

  



        Podstawy prawne: 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 
2572 z późn. zm.) 

 art. 71 b 

 ust. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież, o których mowa 

 w art. 1 pkt 5 i 5a, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy. Kształcenie to może byd prowadzone w formie nauki w szkołach 
ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach 
specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.  

 ust. 2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia 
umysłowego, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 1, organizuje się 
kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę  
w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację 
 i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.  

 

  



Nowe regulacje prawne zawarte w rozporządzeniach: 

 
 w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –   pedagogicznej  

w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 
1487); 

 
 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. 
z 2010 r. 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 ośrodkach (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 
1489); 



  nowe regulacje cd. 
 

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania  i promowania uczniów  
i słuchaczy oraz  przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1491); 
 
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r.  
Nr 228, poz. 1488); 
 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz szkół publicznych. 

 
 

 

 



DANE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM – STAN NA 30 WRZEŚNIA 2010 r. 

 
Lp. 

 
Typy szkół 

 
Liczba uczniów niepełnosprawnych  

w szkołach/oddziałach  
Razem 

specjalnych ogólnodostępnych integracyjnych 

1. Przedszkola  212 318 846 1376 

2. Szkoły podstawowe 3384 1664 2187 7235 

3. Gimnazja  3623 999 1037 5659 

4. Zasadnicze szkoły zaw. 2015 130 20 2165 

5. Licea ogólnokształcące 28 222 115 365 

6. Licea profilowane 110 42 - 152 

7. Technika 123 140 17 280 

8. Licea ogólnokształcące uz. 
 194 - - 194 

9. Technika uzupełniające 25 4 - 29 

10. Szkoły policealne 31 13 - 44 

11. Trzyletnie szkoły specjalne  
przysposabiające do pracy 1075 - - 1075 

12. Razem: 10820  3532 4222 18574 



 
Rozporządzenie MEN  ws. ramowych planów nauczania w szkołach 

publicznych 

        (wchodzi w życie z dnie 1.09.1012 r.) 

 

      § 4 ust.1 pkt 3 w szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnid 
zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,  
 

 Wymiar godzin zajęd rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w 
szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych określony został w 
poszczególnych załącznikach do rozporządzenia  i wynosi co najmniej 2 
godziny tygodniowo na 1 ucznia niepełnosprawnego. 



 Przedłużanie okresu nauki 

 § 5.1. Dla uczniów niepełnosprawnych można  przedłużyd okres nauki na 
każdym etapie edukacyjnym o jeden rok,  zwiększając proporcjonalnie wymiar 
godzin obowiązkowych zajęd edukacyjnych. 

  § 5.2. Decyzję w tej sprawie podejmuje rada pedagogiczna  po uzyskaniu  
pozytywnej opinii zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych  oraz zgody 
rodziców. 

  § 5.4. Decyzję podejmuje się nie później niż: 

w przypadku szkoły podstawowej  do kooca lutego danego roku szkolnego 
odpowiednio w klasie III i  w klasie VI; 

w przypadku gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej  - do kooca lutego w 
ostatnim roku nauki. 



 
W szkołach zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

pedagogiki specjalnej:    
obligatoryjnie w szkołach integracyjnych oraz w szkołach  z  oddziałami integracyjnymi; 
możliwośd zatrudnienia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego            

 w szkołach ogólnodostępnych 
Pomoc nauczyciela zatrudnia się obligatoryjnie:  
 w przedszkolu specjalnym, w klasach I-IV szkoły podstawowej specjalnej          

i w oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole ogólnodostępnej 
 dla dzieci/uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, niepełnosprawnością ruchową, w tym  z afazją, z autyzmem, w tym  
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

Pomoc nauczyciela można zatrudnid (za zgodą organu prowadzącego):                
 w klasach V-VI szkoły podstawowej dla uczniów, o których mowa powyżej 
 w przedszkolu ogólnodostępnym,  przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami 

integracyjnymi w szkole ogólnodostępnej, szkole ogólnodostępnej z oddziałami 
integracyjnymi oraz w szkole integracyjnej. 



 
Finansowanie zadao oświatowych, w tym kształcenia specjalnego: 

 zwiększona subwencja oświatowa na kształcenie uczniów niepełnosprawnych 
i przewlekle chorych 

  
 Standard dla każdego ucznia rocznie – 4 717,01 zł 
  
 Dodatkowo dla ucznia niepełnosprawnego: 
 waga P2=1,40 –  (6 604 zł)z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
 waga P3=2,90 – niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową,  
 waga P4=3,60 – niesłyszący, słabo słyszący, z upośledzeniem umysłowym                    

                w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  
 waga P5=9,50 – (44 812 zł) z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim 
   autyzm, niepełnosprawności sprzężone). 

 



 

 

Finansowanie kształcenia specjalnego: 
 

Waga P6=0,80 - dodatkowo dla ucznia niepełnosprawnego w oddziale                
integracyjnym 

 
Zwiększona subwencja dla ucznia przewlekle chorego: 
 waga P2=1,40 – dla uczniów z chorobami przewlekłymi  
 waga P24=0,60 – dla uczniów klas terapeutycznych 
 waga P22=1,00 - dla ucznia w szkole zorganizowanej w zakładzie opieki    

zdrowotnej 
 
 Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore objęte wychowaniem 

przedszkolnym otrzymują wagę P28=4,00 

 


