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UCZNIOWIE ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI
EDUKACYJNYMI W POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI
Streszczenie: Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią szczególną grupę osób, do których kierowane są działania w zakresie edukacji. W przypadku omawianej
grupy uczniów edukacja ma wyjątkowe znaczenie. Może być szansą na normalne życie, poprawę warunków życia lub zmianę środowiska. Przede wszystkim jednak przyczynia się do
ujawnienia i rozwinięcia potencjału intelektualnego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polskie ustawodawstwo sprzyja interesującym nas uczniom, stwarzając możliwości poprzez wydłużenie czasu nauki, stworzenie dogodnych warunków zdawania egzaminów
i zaliczeń. Niepokojący jest jednak fakt, że coraz więcej uczniów w szkołach posiada orzeczenia lub opinie, a także są oni klasyfikowani przez nauczycieli i pedagogów jako uczniowie ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Słowa kluczowe: uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniowie z deficytami, system edukacji, lokalna polityka oświatowa, wyrównywanie szans.

1. Wstęp
Od wieków dostrzega się wagę edukacji. Kraje wysoko rozwinięte traktują edukację
jako działalność priorytetową, inwestując w nią znaczne środki1. W Polsce również
daje się zauważyć, że „wykształcenie staje się zasadniczym elementem kariery zawodowej i pozycji społecznej”2. A także docenia się fakt, że „człowiek wykształcony
ma większe szanse na wykorzystanie swoich talentów oraz realizację aspiracji”3.
Wielokrotnie udowodniono, że wysokie kwalifikacje i ich podnoszenie są istotnym
czynnikiem poprawy pozycji rynkowej człowieka oraz poszerzania możliwości realizacji aspiracji materialnych4. Osoby lepiej wykształcone w każdej epoce i każdych warunkach gospodarczych rzadziej pozostają bez pracy, uzyskują wyższe zaD. Dziewulak, Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej, UW, Warszawa 1994.
H. Szczerbiński (red.), Szanse i bariery w kształceniu młodzieży w Polsce i krajach Unii Euro�
pejskiej, Materiały pokongresowe, Białystok 2002; A. Organiściak-Krzykowska, Wykształcenie jako
element jakości zasobów pracy, [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.), Polityka społeczna w procesie
integracji europejskiej. Przegląd problemów, AE, Katowice 2009, s. 375.
3
A. Organiściak-Krzykowska, wyd. cyt., s. 377.
4
B. Kołaczek, Dostęp młodzieży do edukacji, Warszawa 2004.
1
2
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robki i mają lepszą pozycję na rynku pracy. Dlatego ważne jest, aby dostęp do
edukacji mieli wszyscy, bez względu na pochodzenie społeczne, miejsce zamieszkania lub występujący deficyt intelektualny lub fizyczny.
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi we współczesnym systemie edukacji, trudności z definiowaniem (określaniem) interesującej autorkę grupy uczniów oraz skali
zjawiska i jego różnorodności. Autorka pragnie również zwrócić uwagę na znaczenie edukacji w życiu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dążenie do wyrównywania szans jest jednym z priorytetów działania systemu
edukacji. Szczególnego wymiaru nabiera w kontekście rozwiązań podejmowanych
wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgodnie z polskim ustawodawstwem do grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi należą
ludzie: „niesłyszący, słabo słyszący, niewidomi, słabo widzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanymi „uczniami
niepełnosprawnymi”, oraz uczniowie niedostosowani społecznie i zagrożeni niedostosowaniem społecznym, wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy”5.

2. Rozwiązania systemowe
Polityka w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
nie miała jednego konkretnego nurtu w Europie. W większości państw oparta była
na koncepcji szkolnictwa specjalnego, opracowanej w XIX wieku. Takie podejście
miało zagwarantować wszystkim dzieciom możliwość kształcenia. Zakładało ono
jednak definiowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jako dzieci
i młodzież, u których występują „uszkodzenia sensoryczne (wzroku, słuchu), uszkodzenia motoryczne (ortopedyczne, postępujące schorzenia mięśni), upośledzenie
umysłowe, zaburzenia komunikacji językowej, sprzężone niepełnosprawności, zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, specyficzne trudności w uczeniu
się, przewlekłe choroby somatyczne, autyzm dziecięcy i pokrewne zaburzenia”6 .
W Polsce, podobnie jak „w większości krajów część dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kształci się w głównym nurcie szkolnictwa; nauczyciel uczy
je w taki sam sposób, jak pozostałych uczniów. W większości krajów, które wprowadziły kształcenie integracyjne w dowolnej formie, nauczycielom zapewnia się
wsparcie pedagogiczne, które zapewniają specjaliści z odpowiednim przygotowa5
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych,
DzU nr 228, poz. 1490.
6
A. Olechowska, Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wskazówki dla
nauczycieli, Warszawa 2001, s. 7.
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niem, pełniąc funkcję wspomagającą i doradczą wobec nauczyciela prowadzącego
klasę”7. W Polsce nauczyciele również mogą liczyć na pomoc pedagogów szkolnych
i najczęściej to właśnie pedagog szkolny jest osobą, która kieruje ucznia do poradni
specjalistycznej celem stwierdzenia rodzaju deficytu i postawienia diagnozy, czy jest
to uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz określenia, jaki rodzaj wsparcia powinien być mu udzielony przez nauczycieli i pedagoga szkolnego.
Inaczej sytuacja wygląda w przypadku dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej, ponieważ takie procedury się jeszcze nie wykształciły. Polskie ustawodawstwo
jednych i drugich traktuje w sposób jednakowy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. system oświaty zapewnia w szczególności: prawo każdego
obywatela do kształcenia się; dostosowanie organizacji, treści i metod nauczania do
możliwości psychofizycznych uczniów; korzystanie z opieki psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; pobieranie nauki we wszystkich
typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z indywidualnymi
predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi.
Jednocześnie większość rozporządzeń zwraca uwagę na potrzeby uczniów z
dysfunkcjami. Dlatego niniejsze opracowanie koncentruje się na uczniach z deficytami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych precyzuje zapisy regulujące sprawy związane z ocenianiem i egzaminowaniem
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jeden z punktów tego rozporządzenia mówi o konieczności dostosowania przez nauczycieli wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia. Określa również dokumenty precyzujące zakres dostosowania wymagań edukacyjnych i egzaminacyjnych
(orzeczenie lub opinia poradni) wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Omawiani uczniowie mają możliwość korzystania z edukacji szkolnej do końca
roku szkolnego, w którym uczeń ukończy 18 lat – w przypadku szkoły podstawowej,
21 lat – w przypadku gimnazjum i 23 lata w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej8.
Polskie ustawodawstwo dostrzega ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w systemie edukacji, mimo to nie można się doszukać definiowania wprost. Ustawodawstwo Polski „zdaje się” na opinię specjalistów od zdrowia psychicznego. Jak
wykazało prowadzone przez Instytut Gospodarstwa Społecznego badanie nt. „Zarządzanie ścieżkami edukacji w Europie. Dostęp, uczestnictwo i znaczenie edukacji
dla młodych ludzi w europejskich społeczeństwach opartych na wiedzy”, finansowane ze środków Unii Europejskiej (7. Program Ramowy Kapitał Ludzki), nauczyciele
i specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą zwracają uwagę na to, że obecnie uczeń
M. Mazińska, Polityka edukacyjna Unii Europejskiej, Warszawa 2004, s. 45.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.
7
8
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ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to przede wszystkim osoba z szeroko rozumianymi problemami emocjonalnymi o różnym podłożu, osoba niedostosowana
społecznie lub osoba z deficytami intelektualnymi. W przypadku takich osób edukacja jest szczególnie ważna. Istotny jest sam fakt nauczania, ale również to, w jaki
sposób nauczyciele starają się dotrzeć do uczniów, na ile ich przekaz jest dostosowany do potrzeb i możliwości interesujących nas uczniów. Czas współpracy i oddziaływania nauczyciela na ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest bardzo
długi.
Dzięki właściwemu procesowi edukacji młodzież ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi nie będzie skazana na jedyną możliwą drogę życiową i brak perspektyw rozwoju osobowego i zawodowego. Większość potrzeb edukacyjnych interesujących nas uczniów jest realizowana w ramach lokalnej polityki społecznej w gminie
i powiecie. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z września 1991 r. tworzą go instytucje takie jak: przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe wszystkich
typów, placówki oświatowo-wychowawcze, resocjalizacyjne, rodziny zastępcze
i ośrodki adopcyjno-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia
nauczycieli oraz biblioteki. Od roku 1990 szkolnictwo na poziomie podstawowym
i ponadpodstawowym przekazano samorządom. A od roku 1999 (po reformie oświaty9) w gestii gmin znalazły się sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum. Powiaty odpowiedzialne są za szkolnictwo na poziomie ponadgimnazjalnym,
w ramach którego można dokonywać wyboru typu szkoły: trzyletnie liceum profilowane, czteroletnie technikum, dwu-, trzyletnią szkołę zawodową, dwuletnie liceum
uzupełniające oraz trzyletnie technikum uzupełniające10. Łączny czas do momentu
ukończenia szkoły dającej możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego wynosi od 12 do 15 lat. Przez tak długi okres lokalna polityka oświatowa i nauczyciele
mają możliwość wpływania na każdego człowieka. (Jeśli doliczymy jeszcze trzy lata
nieobowiązkowego przedszkola, to otrzymamy okres od 15 do 18 lat.) W ciągu kilkunastu lat spędzonych w szkole uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą poprawić swoją sytuację życiową.
Odpowiednia edukacja może wypełnić lukę wartości i wiedzy wyniesionej z
domu rodzinnego i przyczynić się do rozwoju osobowości, który w przyszłości zaowocuje pomyślnie rozwijającą się karierą zawodową, dobrą sytuacją na rynku pracy, a w konsekwencji poprawą warunków bytu. Edukacja podstawowa (w szkole
podstawowej i gimnazjalnej) może wyposażyć młodego człowieka w podstawową
wiedzę i wartości niezbędne do kontynuowania nauki, znalezienia pracy, zdobycia
dobrej pozycji na rynku pracy, a dzięki temu godnych warunków bytu. Może się
również przyczynić do poprawy warunków bytu w przyszłości. Zdobywanie wiedzy
jest najskuteczniejszym sposobem na rozszerzenie potencjału intelektualnego młoUstawa z dnia 25 lipca 1998 r. (DzU nr 117, poz. 759) poprzedzała wprowadzenie reformy
oświaty z dniem 1 stycznia 1999 r .
10
A. Władyka, Polityka edukacyjna samorządu terytorialnego, [w:] A. Frączkiewicz-Wronka
(red.), Samorządowa polityka społeczna, WWSP TWP, Warszawa 2002, s. 112.
9
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dzieży, ich szans życiowych a także zwiększenie ich możliwości w aspekcie materialnym.
Od lat przyjęło się słusznie uważać, że „[…] edukacja to droga do dobrobytu.
Przy takim założeniu bardziej zrozumiały staje się powód, dla którego przyjmuje się,
że edukacja jest zarazem prawem jednostek, jak i koniecznością społeczną”11. Jednocześnie warto pamiętać, że prawo do edukacji jest jednym z praw społecznych12.
Realizacja prawa do edukacji stawia przed państwem wyzwanie wyasygnowania
odpowiednio dużych środków, a także stworzenia i funkcjonowania kanałów ich
dystrybucji. Ze względu na wysokie koszty kształcenia państwo powinno zapewnić
dostęp do edukacji „[…] po to, aby najlepiej jak tylko można ułożyć sobie życie
(wszyscy mamy jakiś ideał dobrego życia, który mógłby się nie zrealizować, gdyby
nie było równości szans już we wczesnej fazie życia). Kryje się za tym założenie, że
w każdym następnym pokoleniu każdy młody człowiek ma prawo do edukacji na
zasadzie równych szans. Konsekwencją takiego rozumowania jest zgoda na to, aby
dla wszystkich stworzono takie same warunki wyjściowe, czyli możliwości nauki
i uczęszczania do szkoły publicznej […] W odniesieniu do idei równych szans główny problem polega na tym, że chodzi o danie każdemu szansy na jak najpełniejszą
realizację osobistych możliwości”13. Dotarcie do jednostek jest możliwe tylko na
poziomie lokalnej polityki oświatowej. Przede wszystkim w gminie i powiecie należy stworzyć warunki edukacyjne dla każdego, również dla omawianej grupy uczniów.
Efekt możliwości edukacyjnych stworzonych przez lokalną politykę oświatową nie
będzie jednakowy w przypadku wszystkich uczestników procesu kształcenia. Wyniki będą zdeterminowane przez predyspozycje indywidualne, a w tym: zdolności,
upór, a także uwarunkowania społeczne14. Nie można jednak pozbawić tej możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

3. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
Jak wynika z badań, najistotniejszym elementem w rozwoju uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi jest skupienie na nich uwagi czy poświęcenie im wystarczająco dużo czasu15. Rodzaje i wielkość wsparcia powinny być dostosowane do
zmieniającej się populacji (zarówno pod względem liczbowym, rodzajów deficytów
11
K. Zamorska, Edukacja – sprawa prywatna czy publiczna? [w:] A. Rączaszek, W. Koczur (red.),
Polityka społeczna w procesie integracji europejskiej. Przegląd problemów, AE, Katowice 2009,
s. 331.
12
Prawo do edukacji zostało zapisane w wielu dokumentach międzynarodowych ratyfikowanych
przez Polskę, takich jak: Powszechna deklaracja Praw Człowieka (1948 r.), Międzynarodowy Pakt
Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych oraz Konwencja Praw Dziecka.
13
K. Zamorska, wyd. cyt., s. 335.
14
W. Sikorski, Aspiracje młodzieży uczącej się i ich tło rozwojowe, Uniwersytet Opolski, Opole
1999.
15
Badanie GOETE.
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lub rozwiniętych talentów) uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (por.
tab. 1 i 2).
Co roku inna liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymaga
specjalnego podejścia i wsparcia w szkole. W roku szkolnym 2000/2001 wśród dzieci i młodzieży korzystającej ze szkolnictwa na poziomie podstawowym było 100 014
Tabela 1. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach podstawowych dla dzieci
i młodzieży w Polsce w poszczególnych latach
Forma organizacyjna
Rok szkolny

szkoła
podstawowa
specjalna

oddział specjalny
w szkole
podstawowej

klasa integracyjna
w szkole
podstawowej

klasa ogólnodostępna
w szkole
podstawowej

Liczba szkół, oddziałów lub klas
1990/1991

769

1 379

-

-

2000/2001

780

284

1 548

9 788

2009/2010

777

293

3 281

15 562

-

-

Liczba uczniów
1990/1991

84 317

17 363

2000/2001

52 020

3 207

6 897

37 890

2009/2010

24 658

3 295

12 226

22 787

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2009/2010, GUS,
Warszawa 2010.
Tabela 2. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w gimnazjach dla dzieci i młodzieży
w Polsce w poszczególnych latach
Forma organizacyjna
Rok szkolny

szkoła
podstawowa
specjalna

oddział specjalny
w szkole
podstawowej

klasa integracyjna
w szkole
podstawowej

klasa ogólnodostępna
w szkole
podstawowej

Liczba szkół oddziałów lub klas
1990/1991

-

-

-

-

2000/2001

753

146

234

3 681

2009/2010

821

201

1 644

8 098

1990/1991

-

-

-

-

2000/2001

30 367

1 672

1 109

15 432

2009/2010

30 292

2 160

6 515

16 614

Liczba uczniów

Źródło: jak do tab. 1.
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uczniów, a w roku szkolnym 2009/2010 znacznie mniej, bo 62 966 uczniów. W analogicznych okresach w gimnazjach uczyło się 48 580 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 55 581 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
A więc co roku potrzebna jest inna liczba pedagogów przygotowanych do pracy
z omawianą grupą uczniów, inna liczba miejsc w placówkach szkolnych.
Cytowane już wcześniej badanie prowadzone przez IGS nt. „Zarządzanie ścieżkami edukacji w Europie. Dostęp, uczestnictwo i znaczenie edukacji dla młodych
ludzi w europejskich społeczeństwach opartych na wiedzy” wykazało, że prawie we
wszystkich szkołach występują uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi16. Średnio w 86,0% szkół występują uczniowie bardziej zdolni. Uczniowie z deficytami występują w 90,5% szkół. Przeciętnie w szkołach jest od 16% do 27%
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Znacznie większy niż przeciętnie udział interesujących nas uczniów jest w szkołach ulokowanych na obszarach
trudnych17. Tam występuje duże zagęszczenie rodzin ubogich, bezrobotnych i patologicznych, które często są niewydolne wychowawczo.

4. Podsumowanie
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią swoiste wyzwanie
dla systemu edukacji. W ostatnim okresie zmienił się obraz ucznia ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi, co widać również w nowych zapisach legislacyjnych.
Obecnie do interesującej nas grupy uczniów zaliczani są również tacy, którzy mają
problemy z przyswajaniem wiedzy czy z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej
na skutek zaburzeń emocjonalnych. Praca z takimi uczniami wymaga od pedagogów
i nauczycieli bardzo dobrego przygotowania nie tylko merytorycznego, ale również
(a czasami przede wszystkim) psychologicznego. System edukacji wychodzi naprzeciw potrzebom takich uczniów, wydłużając dla nich możliwy czas nauki poprzez podwyższenie pułapów wiekowych, zliberalizowanie zasad egzaminów.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą później zacząć szkołę
podstawową i uczyć się dłużej18. Mogą też zdawać egzaminy i zaliczenia w dogodnej
dla nich formie. Ich sytuacja w szkole wciąż w dużym stopniu zależy od tego, jakich
pedagogów tam spotkają i na jakich kolegów trafią. Jednak najważniejszy warunek
funkcjonowania w społeczeństwie poprzez możliwość udziału w nauce w systemie
szkolnictwa publicznego ogólnodostępnego jest i powinien być nadal realizowany.
Badanie, którego skrócona nazwa brzmi GOETE, zostało zrealizowane w Gdańsku, Lublinie
i Warszawie. Badaniem objęto w sumie 200 szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
17
W Gdańsku były dwie szkoły, w których uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
stanowili 90,0% ogółu uczniów szkoły.
18
Uczniowie ze SPE mogą się uczyć w szkole podstawowej do ukończenia 18 lat, w gimnazjum
do ukończenia 21 lat, a w szkole ponadgimnazjalnej do ukończenia 23 lat (Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.).
16
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PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
IN THE POLISH EDUCATIONAL SYSTEM
Summary: Pupils with special educational needs constitute a special group of people to
whom educational activities are addressed. Education is particularly important for this group
of pupils. It could provide a chance to live a normal life, to improve the living conditions, or
to change their social environment. First of all, however, education contributes to the disclosure
and development of intellectual potential of pupils with special educational needs. Polish
legislation favours these pupils by giving them special opportunities, such as increasing
learning time and creating favourable conditions during examinations. However, it is of
special concern, that the increasing number of pupils at school has an certificate of special
educational needs, or is considered by teachers and educators as pupils with special educational
needs.
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pupils with special educational needs, pupils with deficiencies,�����������������
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educational system, local educational policy, equilibration chance.
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