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1. WYMAGANIE 

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej 
 

 

2. TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA 

System edukacji i wspomagania rozwoju ucznia niepełnosprawnego.  
 

 

3. CEL DZIAŁANIA 

1. Objęcie jednolitym systemem diagnozowania oraz wspomagania rozwoju wszystkich uczniów 
klas I-III oraz IV-VI. 
2. Indywidualizacja działań edukacyjno-rewalidacyjnych w odniesieniu do każdego ucznia z 
uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.  
3. Zapewnienie wysokich standardów kształcenia uczniów z niepełnosprawnością narządu wzroku 
oraz niepełnosprawnością sprzężoną.   

4. KRÓTKI OPIS DZIAŁANIA 

System edukacji i wspomagania rozwoju ucznia niepełnosprawnego obejmuje 4 ściśle ze sobą 
powiązane komponenty: 
1. Wieloaspektowa diagnoza (medyczna, psychologiczna, pedagogiczna, edukacyjna) wiedzy, 
umiejętności, potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Diagnoza jest realizowana we 
współpracy ze Specjalistyczną Poradnią Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie i ma na celu 

stworzenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacji, terapii i wspomagania 



rozwoju. Modyfikowany i aktualizowany nie rzadziej niż raz w roku program zawiera cele oraz 
rekomendacje działań, co do których oczekuje się, że przyniosą najlepsze efekty w aktualnym 
stanie rozwoju danego ucznia. 
 
2. Praca edukacyjno-korekcyjno-rewalidacyjna  z uczniem oraz grupą/klasą. Jej podstawą jest 
indywidualna praca z uczniem z wykorzystaniem: 
- Wielu metod edukacyjno-terapeutycznych, np: Montessori, SI, Tomatis, Terapia ręki, 
Usprawnianie widzenia, i in. 
- Projektów edukacyjnych, np: Piękne mówienie, Teatr z wyobraźnią, i in. 
- Wycieczek edukacyjnych krajowych, np: do Parku doświadczeń w Krakowie, Parku orientacji 
przestrzennej w Owińskach, Centrum Nauki "Kopernik" w Warszawie, Białowieskiego Parku 
Narodowego oraz wycieczek zagranicznych, np: do Rzymu, Berlina, i in.  
- Odpowiednich do potrzeb i możliwości uczniów zajęć wspomagających i rozwijających 
(artystycznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, literackich, sportowych).  
 
3. Wyposażenie szkoły (i uczniów) w oprzyrządowanie odpowiednie dla osób z 
niepełnosprawnością narządu wzroku, w tym: specjalistyczne programy komputerowe 
ułatwiające naukę (powiększające, udźwiękowiające), brajlowskie maszyny, drukarki i linijki, 
powiększalniki tekstu, wygrzewarki do tworzenia rysunków wypukłych, ekrany dotykowe, folie 
powiększające, sprzęt sportowy (bieżnie, rowery treningowe, stoły do tenisa dla niewidomych, 
piłki dźwiękowe, trenażery). 
 
4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością 
narządu wzroku oraz z niepełnosprawnością wieloraką. W ostatnich latach wszyscy nauczyciele 
szkoły uzupełnili przygotowanie 2-kierunkowe (tyflo- i oligofrenopedagogika), a ponadto 
większość z nich nabyło uprawnienia z zakresu języka migowego, AAC (komunikacji 
alternatywnej), integracji sensorycznej, terapii behawioralnej, wczesnego wspomagania rozwoju, 
i in. 

 

 

5. EFEKTY 

− Wdrożenie całościowych, systemowych działań przynosi szereg pozytywnych efektów, takich jak: 

− 1. Usprawnienie i wzrost samodzielności każdego dziecka oraz poprawa jego społecznego 
funkcjonowania, akceptacji siebie, poczucia własnej wartości. 

− 2. Nabywanie wiedzy i umiejętności wynikających z realizacji podstawy programowej 
adekwatnych do potrzeb i możliwości uczniów, systematyczny wzrost wyników osiąganych przez 
uczniów na sprawdzianach zewnętrznych. 

− 3. Osiąganie przez uczniów znaczących miejsc w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach 
artystycznych, plastycznych i recytatorskich, za co nieprzerwanie od co najmniej 5 lat szkoła 
otrzymuje Dyplom Prezydenta Miasta Lublin za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze. Ponadto szkoła otrzymuje liczne puchary i dyplomy za osiągnięcia sportowe 
uczniów w rozgrywkach i zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.     

 
 

 
 
 

 

6. RADY I PRZESTROGI 



− 1. Sukces w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym wymaga wszechstronnej i ścisłej współpracy 
nauczycieli, rodziców, psychologa, pedagoga, specjalistów rewalidacji. 

− 2. Wskazane systematyczne monitorowanie i częste ocenianie uzyskiwanych efektów w celu   
uniknięcia rutyny, schematyzmu. 

− 3. Wskazane jest bieżące śledzenie nowości w zakresie pomocy i metod rewalidacji, własna 
inwencja w tworzeniu pomocy i programów, których nie dostarcza rynek, a także wymiana 
doświadczeń z innymi nauczycielami oraz szkołami kształcącymi dzieci niepełnosprawne. 

− 4. Zalecana jest tez odwaga w podejmowaniu wyzwań wynikających z potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

 
 

 
 
 

 

SPOSOBY UPOWSZECHNIANIA 

− Szkoła upowszechnia praktykę systemowego wspomagania rozwoju ucznia niepełnosprawnego 
poprzez: 

− 1. Cykliczne szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych oraz integracyjnych 
uczących dzieci niepełnosprawne, w celu wsparcia ich w pracy edukacyjno-terapeutycznej. 

− 2. Opublikowanie poradnika dla nauczycieli, rodziców i studentów "Jak pomóc dziecku słabo 
widzącemu". 

− 3. Publikacje na stronie www. szkoły oraz w miesięczniku Polskiego Związku Niewidomych "Nasze 
dzieci". 

 

 


