
Warunki organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie, 
zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym 



Rozporz ądzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 24 lipca 2015 r. 

w sprawie warunków organizowania 
kszta łcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i m łodzie ży niepe łnosprawnych, 
niedostosowanych spo łecznie i zagro żonych 

niedostosowaniem spo łecznym

(Dz.U. z 2015 r., poz.1113)



§ 1 rozporz ądzenia 

uczeń niepe łnosprawny: 
- nies łyszący,
- słabos łyszący,
- niewidom y,
- słabowidz ący,
- z niepe łnosprawno ścią ruchow ą w tym z afazj ą,
- z niepe łnosprawno ścią intelektualn ą w stopniu lekkim, 
umiarkowanym lub znacznym,
- z autyzmem, w tym z zespo łem Aspergera,
- z niepe łnosprawno ściami sprz ężonymi.



niepe łnosprawno ść sprz ężona:
wystwystęępowanie u dziecka niespowanie u dziecka niesłłyszysząącego lub cego lub 
ssłłabosabosłłyszysząącego, niewidomego lub scego, niewidomego lub słłabowidzabowidząącego, cego, 
z niepez niepełłnosprawnonosprawnośściciąą ruchowruchowąą, z upo, z upośśledzeniem ledzeniem 
umysumysłłowym albo z autyzmem co najmniej jeszcze owym albo z autyzmem co najmniej jeszcze 
jednej z wymienionych niepejednej z wymienionych niepełłnosprawnonosprawnośścici..

(art.3 ust. 18 (art.3 ust. 18 –– ustawa z dnia 7 wrzeustawa z dnia 7 wrześśnia 1991 r. nia 1991 r. 
o systemie oo systemie ośświaty) wiaty) 



- Uczniowie niepe łnosprawni

- Uczniowie niedostosowani spo łecznie

- Uczniowie zagro żeni niedostosowaniem 
spo łecznym

Wymagaj ą stosowania specjalnej organizacji 
nauki i metod pracy. 



§ 5 rozporz ądzenia

Przedszkola , szko ły, oddzia ły i o środki zapewniaj ą:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu                       

o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) warunki do nauki, sprz ęt specjalistyczny                      

i środki dydaktyczne, odpowiednie ze wzgl ędu na 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwo ści psychofizyczne dzieci lub uczniów,

3) zajęcia specjalistyczne (o których mowa 
w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad udzielania 
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej),

4) inne zaj ęcia, w szczególno ści zaj ęcia rewalidacyjne,
resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne.



§ 6 rozporz ądzenia

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny 
okre śla:

2) Działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 
z dzieckiem lub uczniem, w tym w przypadku:

a) dziecka lub ucznia niepe łnosprawnego – dzia łania 
o charakterze rewalidacyjnym ,

b) ucznia niedostosowanego spo łecznie – dzia łania 
o charakterze resocjalizacyjnym,

c) ucznia zagro żonego niedostosowaniem spo łecznym 
– dzia łania o charakterze socjoterapeutycznym.   



W ramach zaj ęć rewalidacyjnych w programie nale ży 
uwzgl ędni ć w szczególno ści:

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz 
naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych 
metod komunikacji - w przypadku dziecka lub ucznia 
niewidomego;

2) naukę języka migowego lub innych alternatywnych 
metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia 
niesłyszącego lub z afazją:

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym 
umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub 
ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.



RozporzRozporz ąądzenie Ministra Edukacji Narodowej dzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 7 lutego 2012 r.  z dnia 7 lutego 2012 r.  w sprawie ramowych planw sprawie ramowych plan óów w 
nauczania w szkonauczania w szko łłach publicznych ach publicznych (Dz.U. Z 2012 r.,  (Dz.U. Z 2012 r.,  
poz.  204, ze zm.)poz.  204, ze zm.)

1.1. Ramowy plan nauczania okreRamowy plan nauczania okreśśla tygodniowy wymiar la tygodniowy wymiar 
godzin zajgodzin zajęćęć rewalidacyjnych dla ucznirewalidacyjnych dla ucznióów w 
niepeniepełłnosprawnych na danym etapie edukacyjnym.nosprawnych na danym etapie edukacyjnym.

2. Tygodniowy wymiar godzin zaj2. Tygodniowy wymiar godzin zajęćęć rewalidacyjnych wynosi rewalidacyjnych wynosi 
w oddziale ogw oddziale ogóólnodostlnodostęępnym lub integracyjnym pnym lub integracyjnym –– po 2 po 2 
godziny na ucznia niepegodziny na ucznia niepełłnosprawnego.nosprawnego.



Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 
opracowuje si ę w terminie:

1) Do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko 
lub uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego 
realizowanie kształcenia,

2) 30 dni od dnia złożenia w placówce orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego, albo

3) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany 
poprzedni program – w przypadku kontynuacji edukacji.



Zapisy § 7 ust 2-6 rozporz ądzenia wchodz ą w życie 
z dniem 1 stycznia 2016r.

§ 7.2 rozporz ądzenia
W przedszkolach ogólnodostępnych i szkołach 
ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym 
objęte są dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
autyzm, w tym zespó ł Aspergera, lub 
niepe łnosprawno ści sprz ężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 
pedagogiki specjalnej, lub

2) w przypadku klas I-III szkoły podstawowej – asystenta (art. 
7 ust.1e ustawy), lub

3) pomoc nauczyciela
- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych 

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.



§ 7.3 rozporz ądzenia
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 inne niż
wymienione w ust. 2 niepełnosprawności, niedostosowanie 
społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą
organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki 
specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio 
uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 
zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub

2) w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, o którym 
mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub

3) pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego.



§ 7.4 rozporz ądzenia
4. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1:

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

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

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych 
prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach 
i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez 
nauczycieli i specjalistów;

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne 
oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane 
działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod 
pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 
oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.



§ 7.5 rozporz ądzenia
Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej 
formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez 
osobę prawną niebędącą jednostką samorządu 
terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną
formą wychowania przedszkolnego, uwzględniając 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia 
edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, 
określone w programie, realizowane wspólnie z innymi 
nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 
1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, lub w których nauczyciele ci 
uczestniczą.



§ 7.6 rozporz ądzenia
Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa w ust. 2 
pkt 1 i 3 oraz ust. 3 pkt 1 i 3, realizują zadania 
wyznaczone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, 
a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 
prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę
kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.



Dziękuję


