
Lokalna współpraca na rzecz 

dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi 



Specjalne potrzeby edukacyjne
Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 

sprawie udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach

- niepełnosprawni

- niedostosowani społecznie

- zagrożeni niedostosowaniem społecznym

- szczególnie uzdolnieni

- specyficzne trudności w uczeniu się



- zaburzenia komunikacji językowej

- choroby przewlekłe

- sytuacje kryzysowe i traumatyczne

- niepowodzenia edukacyjne

- zaniedbania środowiskowe związane z 
sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 
sposobem spędzania czasu wolnego i 
kontaktami środowiskowymi



- trudności adaptacyjne związane z różnicami 
kulturowymi lub ze zmianą środowiska 
edukacyjnego, w tym związane z wcześniejszym 
kształceniem za granicą



Współpraca szkół z instytucjami w zakresie 
wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i jego rodziny w przepisach 
oświatowych

Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w 
sprawie udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach

- Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 
organizowana i udzielana we współpracy z:



• rodzicami uczniów;

• poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi
dalej „poradniami”;

• placówkami doskonalenia nauczycieli;

• innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

• organizacjami pozarządowymi oraz innymi
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 
dzieci i młodzieży.



Bariery we współpracy instytucji ograniczające 
efektywność udzielanego wsparcia 

• Niewielka znajomość kompetencji instytucji 
przez współpracujących partnerów

• Trudności w zdefiniowaniu konkretnego 
problemu

• Różne spojrzenie na problem dziecka w 
poszczególnych instytucjach (perspektywa 
problemu)



Bariery we współpracy instytucji ograniczające 
efektywność udzielanego wsparcia

• Negatywna postawa i niechęć do współpracy 
osób „wyznaczonych” do współpracy

• Brak wzajemnego zaufania i otwartości

• Problemy w komunikacji pomiędzy 
instytucjami (niewłaściwy przepływ informacji, 
brak odwagi do przyznania się do bezradności, 
presja czasu,  nadmiar obowiązków)



Bariery we współpracy instytucji ograniczające 
efektywność udzielanego wsparcia

• Nierealistyczne oczekiwania w zakresie 
pomocy rozwiązania problemu.

• Nastawienie  instytucji na działanie a nie na 
cel

• Akcyjność działań w zakresie wsparcia 

• Ograniczona wymiana informacji pomiędzy 
instytucjami



Bariery we współpracy instytucji ograniczające 
efektywność udzielanego wsparcia

• Brak scentralizowanej informacji o możliwych 
świadczeniach (rodzic dziecka nie otrzymuje 
nigdzie pełnej informacji o kompetencjach i 
pomocy udzielanej przez różne instytucje)

• Brak koordynacji działań instytucji w zakresie 
wsparcia dziecka i jego rodziny

• Rotacja pracowników w urzędach (sprawę 
dziecka i jego rodziny prowadzą różni 
pracownicy)



Dobra praktyka – współpraca pomiędzy 
instytucjami w Powiecie Giżyckim. Lokalny 
system wsparcia 

Spotkanie przedstawicieli instytucji (w
większości przypadków dyrektorów) w czasie
którego:

a) omówione zostały problemy w zakresie
współpracy na rzecz dziecka i jego rodziny

b) wypracowano działania, które zostaną
zrealizowane przez poszczególne instytucje



Organizacja  przez poszczególnych dyrektorów 
szkół lub pedagogów szkolnych ( jeżeli zaistniała 
taka konieczność) spotkań z przedstawicielami 
instytucji w celu omówienia i wspólnego 
poszukiwania rozwiązań wsparcia dla 
konkretnego dziecka



Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna

Indywidualne konsultacje dyrektora PPP                     
i specjalistów z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej z dyrektorami szkół  oraz 
nauczycielami w celu analizy opinii i orzeczeń 
uczniów ( analiza treści dokumentów, 
omawianie zaleceń )



Poradnia Psychologiczno -
Pedagogiczna

Warsztaty dla nauczycieli konkretnej szkoły / 
przedszkola ze specjalistami z Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej na temat metod 
wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 



Międzynarodowa Konferencja „Streetworking 
uzupełnieniem standardów pracy społeczno
profilaktycznej” – przedstawienie istoty 
współpracy pomiędzy instytucjami oraz jej 
znaczenia dla efektywności pracy z dzieckiem ze 
spe, zwrócenie uwagi na konieczność stworzenia 
na terenie Powiatu Lokalnego Systemu Wsparcia 
dziecka i jego rodziny ( nie w formie dokumentu, 
ale systemu !!!) W konferencji uczestniczyło 
dużo rodziców 



Udział pedagogów szkolnych w zespołach 
interdyscyplinarnych przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie ( omawianie problemów rodziny 
konkretnego dziecka, wspólne programowanie 
działań)



Centrum Profilaktyki Uzależnień i 
Integracji Społecznej

Spotkania pedagogów szkolnych z pedagogami 
ulicy, pedagogami świetlicy socjoterapeutycznej 
w celu omówienia problemów konkretnego 
dziecka i jego rodziny



Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Prezentacja przez nauczycieli SOSW
w Przedszkolu nr 1, Przedszkolu Krasnal,
Przedszkolu nr 4 różnych terapii prowadzonych
na terenie miasta dla dzieci ze spe. Przekazanie
informacji o instytucjach wspomagających
dziecko i jego rodzinę na terenie miasta



Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Udział nauczycieli przedszkoli w zajęciach 
terapeutycznych w SOSW ( praktyczne poznanie 
metody EEG Biofeedback, muzykoterapii 
dogłębno – komórkowej, dogoterapii, integracji 
sensorycznej) 



Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

W ramach wsparcia przez SOSW przedstawione   
zostały nauczycielom przez terapeutę integracji 
sensorycznej symptomy nieprawidłowego 
rozwoju dziecka  na które powinni zwracać 
uwagę nauczyciele oraz rodzice.  Przekazano też 
na potrzeby nauczycieli oraz rodziców broszury 
dotyczące obowiązków samorządu wobec 
uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi



Biblioteka 
Pedagogiczna w Giżycku

Opracowanie zestawu pozycji dostępnych w 

bibliotece dotyczących realizowanej oferty, 

wystawka publikacji w Przedszkolu i Szkole 

Integracyjnym



Centrum Organizacji       
Pozarządowych w Giżycku

- Pomoc w założeniu Stowarzyszenia nauczycieli 
i rodziców w Przedszkolu Integracyjnym

- Pomoc w poszukiwaniu konkursów 
grantowych i pisaniu wniosków



25 lutego 2016 r. Rada Powiatu podjęła Uchwałę w
sprawie przyjęcia Programu Wspierania Osób
Niepełnosprawnych w Powiecie Giżyckim na lata
2016 - 2022

W Programie ujęto zapisy dotyczące
zintensyfikowania działań w zakresie
kompleksowego wsparcia dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi oraz wypracowania
systemu zintegrowanej informacji na temat
możliwości wsparcia dziecka i jego rodziny na
terenie Powiatu



W Powiecie Giżyckim opracowywany jest projekt
do Programu Litwa – Polska dotyczącego
stworzenia Lokalnego Systemu włączenia
społecznego, który zakłada min. stworzenie dla
rodziców i pracowników instytucji platformy
informacyjnej, biuletynu informacyjnego….



Inne działania

- Punkty konsultacyjne dla rodziców 
zaniepokojonych nieprawidłowym rozwojem 
dziecka w SOSW, PPP, Stowarzyszeniu

- Wiele lokalnych imprez integracyjnych ……



Rozwiązania lokalne muszą uwzględniać 
zarówno specyfikę problemów, jak i zasoby 
instytucjonalne, finansowe i  kadrowe 
środowiska, którego dotyczą !!!!




