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Abstrakt
Teza. Idea edukacji wÙczajcej uczniów ze znacznym stopniem niepeÙnosprawnoïci staje si¿ aktualnie wiodcym sposobem organizowania wspóÙczesnego procesu
edukacji. Koncepcja integracji wyjaïnia wiele trudnoïci psychospoÙecznych, problemów edukacyjnych, readaptacyjnych a nawet rewalidacyjnych dzieci i mÙodzieČy
z niepeÙnosprawnoïci. W edukacji, szczególnie osób znacznie niepeÙnosprawnych
powinna speÙnia° si¿ idea jednoïci w zróČnicowaniu. Oznacza to przede wszystkim tworzenie takich warunków nauki i wychowania, w których – uznajc indywidualne potrzeby i moČliwoïci dzieci i mÙodzieČy – zapewnia si¿ wspólne ksztaÙcenie
wszystkim uczniom, ze szczególnym uwzgl¿dnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Omówione koncepcje. Przedmiotem analizy byÙy mi¿dzynarodowe i krajowe
akty prawne determinujce ksztaÙt edukacji integracyjnej w Polsce.
Wyniki i wnioski. Aktualnie panujcy w Polsce system orzecznictwa jest powaČnym utrudnieniem dla wÙaïciwej integracji dzieci ze znaczn niepeÙnosprawnoïci.
Dzieci kategoryzuje si¿ za wzgl¿du na rodzaj niepeÙnosprawnoïci, jak i jej stopieÚ i gÙ¿bokoï° zaburzeÚ. Natomiast peÙna, wÙaïciwa integracja zdecydowanie powinna unika°
etykietowania i szußadkowania dziecka ze wzgl¿du na rodzaj niepeÙnosprawnoïci. Jej
istotnym zadaniem jest przede wszystkim rozwħanie kompetencji spoÙecznych, przygotowanie do Čycia w zróČnicowanym ïwiecie, w otwartym spoÙeczeÚstwie.
Wartoï° poznawcza podejïcia. Miejscem, w którym proces inkluzji ma by° wdraČany, realizowany i ewaluowany jest szkoÙa. Natomiast punktem wyjïcia w myïleniu
o edukacji wÙczajcej powinno by° pytanie o cel edukacji.
SÙowa kluczowe: edukacja, niepeÙnosprawnoï°, inkluzja, uczeÚ, znaczna niepeÙnosprawnoï°
The signiÞcantly disabled child in the education process
Abstract
Argument. Idea of education which includes students with signiÞcant disabilities
recently has became main direction in organization of modern process of education.
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Concept of integration explains many of psychosocial diĜculties, problems of education, readaptation and even revalidation of disabled students. In education, especially
of people with signiÞcant disabilities, we should follow idea of unity in diěerentiation. That means providing particular conditions for learning and growing which are
taking into account individual needs and capabilities of disabled student , but ensure
common education for all student.
Discussed concepts. Analysis of international and national laws which determines
education with integration in Poland.
Results and conclusion. Nowadays polish law is serious inhibition for proper integration for disabled children. They are categorized due to kind and depth of disability,
which isn’t proper. The right integration should develop social competences, prepare
for life in diěerential world and open society.
Value of cognitive approach.
Process of integration should be implemented, realized and evaluated in school.
Starting point in thinking about integration in education should be question about its
purpose.
Key words: education, disability, inclusion, student, deep disability

Wst҄p
W ostatnich latach w Polsce obserwuje si¿ podst¿pujc normalizacj¿ warunków
Čycia, edukacji, coraz gÙ¿bsz integracj¿ spoÙeczn oraz progresywn tendencj¿ w rehabilitacji dzieci i mÙodzieČy z niepeÙnosprawnoïci w stopniu znacznym. Dzieci z kaČdym typem niepeÙnosprawnoïci maj prawo do nauki, do wspomagania rozwoju,
dostosowania warunków edukacji do ich szczególnych potrzeb i moČliwoïci rozwojowych. W edukacji, szczególnie osób gÙ¿biej niepeÙnosprawnych powinna speÙnia°
si¿ idea jednoïci w zróČnicowaniu. Oznacza to przede wszystkim tworzenie takich
warunków nauki, w których – uznajc indywidualne potrzeby i moČliwoïci dzieci
i mÙodzieČy – zapewnia si¿ wspólne ksztaÙcenie wszystkim uczniom, ze szczególnym
uwzgl¿dnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Naprzeciw prawom niepeÙnosprawnych do godnej i jakoïciowo dobrej edukacji, wychodzi idea integracji osób niepeÙnosprawnych. Stanowi ona szczególne wyzwanie dla wspóÙczesnej
cywilizacji nie tylko w zakresie edukacji, ale takČe normalizacji Čycia spoÙecznego.
PrzeÙomowy okres dla rozwoju teorii i praktyki ksztaÙcenia integracyjnego przypadÙ na lata dziewi¿°dziesite XX wieku. Wówczas miaÙy miejsce niesamowite zmiany spoÙeczne, polityczne, obserwowano szybki rozwój szkóÙ alternatywnych, kryzys
edukacji adaptacyjnej – to wszystko stanowiÙo nowe realia dla gwaÙtownego rozkwitu idei edukacji integracyjnej. Nastawienie spoÙeczeÚstw na kultur¿ humanistyczn,
uwidaczniaÙo si¿ w dyfuzji, ewolucji, akulturacji postaw i stosunków do wszelkiej
innoïci, obcoïci, mniejszoïci, w tym takČe do osób niepeÙnosprawnych (Bbka, 2001,
s. 7-8). Nauczanie, uczenie si¿, proces edukacji i wychowanie w nurcie integracji
w kontekïcie przemian kulturowych wspóÙczesnego pluralizmu, róČnorodnoïci, jest
obecnie jedn ze strategii edukacji dla odmiennoïci, róČnoïci i wieloïci. Postawy spoÙeczeÚstwa wobec osób niepeÙnosprawnych na przestrzeni wielu stuleci ewaluowaÙy
znaczco – poczwszy od prawa naturalnej selekcji, poprzez dyskryminacj¿ innoïci,
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wyniszczenie, postaw¿ izolacji, segregacj¿, aČ do obecnie propagowanej i wzrastajcej
na sile idei opieki oraz integracji spoÙecznej. Owe pogldy byÙy wyznaczane przez
ówczesne pogldy ÞlozoÞczne, spoÙeczne, normy kulturowe, wartoïci oraz wierzenia religħne. Zmiany w podejïciu do edukacji niepeÙnosprawnych moČna przedstawi° na kontinuum: od ksztaÙcenia segregacyjnego w szkolnictwie specjalnym, dalej
edukacj¿ w oddziaÙach integracyjnych, aČ do dnia dzisiejszego, gdzie dominuje idea
wÙczania uczniów niepeÙnosprawnych do grup masowych, zgodnie z ich rejonem
zamieszkania. Natomiast podejïcie segregacyjne oparte na szkolnictwie specjalnym
oraz podejïcie integracyjne, wraz z edukacj inkluzyjn naleČy traktowa° jako modele
uzupeÙniajce si¿, a nie procesy, które si¿ wzajemnie wykluczaj.
Problematyka podj¿ta w niniejszym artykule nawizuje do sytuacji dzieci ze
znaczn niepeÙnosprawnoïci w polskim systemie edukacyjnym. Treï° przybliČa
i nawizuje do podejïcia niesegregacyjnego, wyraČajcego si¿ w wychowaniu, edukacji i nauczaniu dzieci ze znaczn niepeÙnosprawnoïci w oddziaÙach integracyjnych
przedszkoli i szkóÙ oraz w przedszkolach i szkoÙach masowych. Szczególnie uwaga
zostaje zwrócona na wszelkie aspekty prawne i ich spoÙeczn realizacj¿ w kontekïcie
edukacji znacznie niepeÙnosprawnych uczniów.

Zakres znaczeniowy poj҄cia niepeҝnosprawnoҲci w stopniu znacznym
NiepeÙnosprawnoï° jest kategori niezwykle pojemn, szerok, niejednorodn
i wewn¿trznie bardzo zróČnicowan (obejmuje ona róČne jej rodzaje i stopnie), a zarazem niejednoznaczn, co w konsekwencji powoduje, iČ jest to deÞnicja problematyczna. Przyjmujc t¿ kategori¿ za oï rozwaČaÚ, zakÙadam, iČ jako poj¿cie spoÙecznie
konstruowane, wikÙa si¿ w róČne sensy i znaczenia.
W polskim prawie podstaw do orzekania o niepeÙnosprawnoïci jest Ustawa
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoÙecznej oraz zatrudnieniu osób
niepeÙnosprawnych. Ustawodawca na podstawie Art. 3. 1. Ustala trzy stopnie niepeÙnosprawnoïci, które stosuje si¿ do realizacji celów okreïlonych ustaw:
• znaczny;
• umiarkowany;
• lekki (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoÙecznej
oraz zatrudnieniu osób niepeÙnosprawnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
W kolejnym artykule ustawodawca okreïla zakres znaczeniowy trzech stopni niepeÙnosprawnoïci. Zatem przyjmuje si¿:
• znaczny stopieÚ niepeÙnosprawnoïci – jako osob¿ ze znacznym stopniem niepeÙnosprawnoïci zalicza si¿ osob¿ z naruszon sprawnoïci organizmu, niezdoln do pracy albo zdoln do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej
i wymagajc, w celu peÙnienia ról spoÙecznych, staÙej lub dÙugotrwaÙej opieki
i pomocy innych osób w zwizku z niezdolnoïci do samodzielnej egzystencji.
• umiarkowany stopieÚ niepeÙnosprawnoïci - jako osob¿ z umiarkowanym
stopniem niepeÙnosprawnoïci zalicza si¿ osob¿ z naruszon sprawnoïci organizmu, niezdoln do pracy albo zdoln do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, lub wymagajc czasowej albo cz¿ïciowej pomocy innych osób
w celu peÙnienia ról spoÙecznych.
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•

lekki stopieÚ niepeÙnosprawnoïci – jako osob¿ z lekkim stopniem niepeÙnosprawnoïci zalicza si¿ osob¿ o naruszonej sprawnoïci organizmu, powodujcej w sposób istotny obniČenie zdolnoïci do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolnoïci, jak wykazuje osoba o podobnych kwaliÞkacjach
zawodowych z peÙn sprawnoïci psychiczn i Þzyczn, lub majca ograniczenia w peÙnieniu ról spoÙecznych dajce si¿ kompensowa° przy pomocy wyposaČenia w przedmioty ortopedyczne, ïrodki pomocnicze lub ïrodki
techniczne (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoÙecznej oraz zatrudnieniu osób niepeÙnosprawnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
W artykule 3. 4. okreïlona zostaÙa takČe „ niezdolnoï° do samodzielnej egzystencji”, co wedÙug przepisów oznacza naruszenie sprawnoïci organizmu w stopniu
uniemoČliwiajcym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb
Čyciowych, za które uwaČa si¿ przede wszystkim samoobsÙug¿, poruszanie si¿ i komunikacj¿ (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoÙecznej
oraz zatrudnieniu osób niepeÙnosprawnych, Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
PowyČsze deÞnicje zawieraj raczej niewielki, niski stopieÚ standaryzacji kryteriów stosowanych w polskim orzecznictwie. Aktualnie nie stosuje si¿ w polskim prawie Čadnych iloïciowych skal, ani procentowych oszacowaÚ stopnia uszkodzenia
organizmu czÙowieka ubiegajcego si¿ o uzyskanie statusu osoby niepeÙnosprawnej.
To prawdopodobnie znacznie zwi¿ksza swobod¿ decyzji medycznych, diagnostycznych. ChociaČ trzeba przyzna°, Če wielkoï° skal oraz róČnych liczb czasami tworzy
tylko pozory obiektywizmu i precyzji (Golinowska, 2004, s.23).
Uczniowie z niepeÙnosprawnoïci Polsce stanowi liczn i cigle rosnc zbiorowoï°. PoniČszy wykres przedstawia liczb¿ dzieci z niepeÙnosprawnoïciami w oddziaÙach przedszkolnych.
Dzieci z niepeÙnosprawnoïci obj¿te wychowaniem przedszkolnym

ródÙo: www.dzieciwpolsce.pl
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Aktualnie panujcy w Polsce system orzecznictwa jest powaČnym utrudnieniem
dla wÙaïciwej integracji dzieci ze znaczn niepeÙnosprawnoïci. Dzieci kategoryzuje
si¿ za wzgl¿du na rodzaj niepeÙnosprawnoïci, jak i jej stopieÚ i gÙ¿bokoï° zaburzeÚ.
Natomiast peÙna, wÙaïciwa integracja zdecydowanie powinna unika° etykietowania
i szußadkowania dziecka ze wzgl¿du na rodzaj niepeÙnosprawnoïci. Istniejcy obecnie w Polsce system orzecznictwa i diagnozowania ma bezpoïredni zwizek z przyj¿tymi rozwizaniami w zakresie organizacji edukacji dzieciom ze znaczn niepeÙnosprawnoïci.

UczeҞ ze znacznѱ niepeҝnosprawnoҲciѱ w systemie edukacji w Polsce
Edukacja dzieci peÙnosprawnych i niepeÙnosprawnych w systemie integracyjnym
jest coraz cz¿stszym zjawiskiem w polskiej oïwiacie. W polskim prawie funkcjonuje
wiele przepisów oïwiatowych, które umoČliwiaj dzieciom z niepeÙnosprawnoïci nauk¿ na róČnych etapach ich Čycia i w róČnych typach szkóÙ, równieČ i przede wszystkim w szkole ogólnodost¿pnej. NajwaČniejsze, by te przepisy, rozwizania systemowe
i rozporzdzenia nie przesÙoniÙy tego co najcenniejsze, czyli dziecka, jego realnych potrzeb, pragnieÚ, talentów i moČliwoïci. NaleČy mie° na uwadze, by w trakcie wprowadzania zmian dziecko byÙo traktowane podmiotowo. WaČne, by traktowa° dziecko
jak czÙowieka, który ma prawo do harmonħnego rozwoju, a doroïli – nauczyciele, dyrekcja, organy prowadzce szkoÙ¿, instytucje odpowiedzialne za edukacj¿ – powinni
stara° si¿ stworzy° mu do tego odpowiednie i jak najlepsze warunki. Realizacja prawa
do edukacji wymaga dostosowania systemu edukacyjnego do potrzeb nowoczesnego
spoÙeczeÚstwa okreïlanego w coraz wi¿kszym stopniu przez wyČsz jakoï° edukacji
oraz moČliwoï° ksztaÙcenia w cigu caÙego okresu Čycia. Obecnie prawo do edukacji jest zagwarantowane przez Konstytucj¿ Rzeczypospolitej Polskiej (art. 70), która
uwzgl¿dnia wszystkie zobowizania Polski w zakresie praw czÙowieka wynikajce
z dokumentów ONZ. ArtykuÙ 70 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, Če „kaČdy ma prawo do nauki” (Art. 70 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnie 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483). Prawo do edukacji okreïla równieČ ustawa
z dnia 7 wrzeïnia 1991 r. o systemie oïwiaty, w preambule której czytamy: „Oïwiata
w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro spoÙeczeÚstwa; kieruje si¿ zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a takČe wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw CzÙowieka, Mi¿dzynarodowym Pakcie Praw
Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka” (Ustawa z dnia 7
wrzeïnia 1991 r. o systemie oïwiaty, Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496;
z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz. 759).
Prawo oïwiatowe w Polsce stwarza warunki do ksztaÙcenia oraz do wychowania
i opieki, odpowiednio do wieku i osigni¿tego rozwoju. Ustawa z dnia 7 wrzeïnia
1991 r. o systemie oïwiaty zapewnia moČliwoï° pobierania nauki we wszystkich typach szkóÙ przez dzieci i mÙodzieČ niepeÙnosprawn zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami. Zgodnie z prawem
na mocy art. 1 ustawy o systemie oïwiaty z dn. 07 wrzeïnia 1991r. oraz na aktach
wykonawczych w formie rozporzdzeÚ System szkolnictwa dla dzieci i mÙodzieČy
niepeÙnosprawnej w Polsce skÙada si¿ z:
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placówek masowych, ogólnodost¿pnych (oddziaÙy ogólnodost¿pne, wyrównawcze, integracyjne i terapeutyczne w przedszkolach, szkoÙach ogólnodost¿pnych)
• placówek integracyjnych (integracyjne szkoÙy albo integracyjne przedszkola
oraz oddziaÙy integracyjne przedszkoli i szkóÙ specjalnych)
• specjalnych szkóÙ podstawowych, gimnazjów specjalnych, specjalnych szkóÙ
ïrednich (szkoÙy zasadnicze specjalne, specjalne licea ogólnoksztaÙcce i technika)
• specjalnych oïrodków szkolno-wychowawczych (Ustawa z dnia 7 wrzeïnia
1991 r. o systemie oïwiaty, Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496;
z 1997 r. Nr 28 poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz. 759).
O wyborze miejsca, gdzie dziecko z niepeÙnosprawnoïci b¿dzie odbywa° swój
obowizek szkolny, decyduj rodzice. NaleČy mie° na uwadze, Če nie zawsze placówka ogólnodost¿pna jest w stanie zapewni° odpowiednie dla kaČdego dziecka warunki
rozwoju, szczególnie jest to trudne w przypadku dzieci z niepeÙnosprawnoïci znaczn, sprz¿Čon, wielorak. Jednak zdecydowana wi¿kszoï° dzieci z niepeÙnosprawnoïci i deÞcytami rozwoju moČe, a nawet powinna realizowa° obowizek szkolny
w szkole najbliČszej miejsca zamieszkania. Dla szkóÙ ogólnodost¿pnych to zadanie
nie jest Ùatwe, poniewaČ kaČde niepeÙnosprawne dziecko jest sporym wyzwaniem dla
szkoÙy. Natomiast dziecko z niepeÙnosprawnoïci znaczn, wielorak wymaga wi¿kszego, szczególnego wsparcia i bardziej przemyïlanego planu dziaÙania. Planu, który
przygotuje je do Čycia w spoÙeczeÚstwie (a nie na jego marginesie). Planu, który nie
b¿dzie koncentrowaÙ si¿ tylko na jego ograniczeniach, ale dostrzeČe przede wszystkim mocne strony dziecka i na nich b¿dzie budowaÙ jego przyszÙoï°. Planu, z pomoc
którego uczeÚ b¿dzie mógÙ funkcjonowa° moČliwie najbardziej samodzielnie. SzkoÙy
i placówki wspierajce rozwój dzieci powinny gwarantowa° im szanse edukacyjne,
tak aby mogÙy one w peÙni wykorzysta° swoje moČliwoïci psychoÞzyczne i osign°
wyniki zgodne z potencjaÙem rozwojowym.
Zasygnalizowana powyČej trudnoï° w jednoznacznym deÞniowaniu niepeÙnosprawnoïci znajduje takČe swoje odzwierciedlenie w sytuacji postrzegania dziecka z niepeÙnosprawnoïci w ïrodowisku szkolnym. Na mocy prawa okreïlenia
„uczeÚ z niepeÙnosprawnoïci” uČywa si¿ w przypadku dwóch rodzajów orzeczeÚ
wydawanych stosunku do dziecka:
• orzeczenia o niepeÙnosprawnoïci bdĊ stopniu niepeÙnosprawnoïci wydawanego przez Powiatowe ZespoÙy ds. Orzekania o Stopniu NiepeÙnosprawnoïci;
• orzeczenia o potrzebie ksztaÙcenia specjalnego wydawanego przez zespóÙ
orzekajcy w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (Rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania ksztaÙcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mÙodzieČy niepeÙnosprawnych, niedostosowanych spoÙecznie i zagroČonych niedostosowaniem spoÙecznym, Dz. U. z 2016, poz. 1113).
Orzeczenia o niepeÙnosprawnoïci i stopniu niepeÙnosprawnoïci wydawane s na
podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i spoÙecznej oraz zatrudnianiu osób niepeÙnosprawnych; wiČ si¿ one przede wszystkim z uzyskaniem uprawnieÚ o charakterze socjalnym przysÙugujcych osobom niepeÙnosprawnym (zasiÙek
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piel¿gnacyjny, doÞnansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, ulga rehabilitacyjna
i inne formy wsparcia). Natomiast orzeczenie o potrzebie ksztaÙcenia specjalnego dotyczy szczególnie edukacji dziecka, zatem wiČe si¿ z wyborem odpowiedniej formy
ksztaÙcenia dla danego.

Edukacja wҝѱczajѱca uczniÓw z niepeҝnosprawnoҲciѱ w stopniu znacznym
W procesie aktualnych przeobraČeÚ spoÙecznych, a w szczególnoïci w kontekïcie
ukÙadania si¿ stosunków mi¿dzy peÙnosprawnymi a niepeÙnosprawnymi, szczególn
rol¿ peÙni mi¿dzynarodowe dokumenty. Dokumenty te s nasycone gÙównie ideami
humanistycznymi, eksponuj uniwersalne i przysÙugujce kaČdemu prawa czÙowieka. Rozwizanie nabrzmiaÙych problemów dotyczcych osób z niepeÙnosprawnoïci, ich miejsca w spoÙeczeÚstwie wymaga przeÙamania stereotypów na ich temat
utrwalonych w potocznej wiedzy spoÙecznej oraz zwrócenia si¿ ku „jakoïciowo nowym formom Čycia, nowym sposobom istnienia ludzkiego” (Rotry, 1998, s.96), co dla
wielu czÙonków spoÙeczeÚstwa moČe by° niezwykle trudne, lub wr¿cz niemoČliwe.
WaČne jest zatem spojrzenie na akty prawne w prawie mi¿dzynarodowym. Aktualnie w ïwietle zapisów w prawie mi¿dzynarodowym kaČdy czÙowiek, w tym równieČ
niepeÙnosprawny, ma prawo do peÙnego uczestnictwa i równych szans w Čyciu spoÙecznym. We wszystkich dokumentach kluczowe miejsce zajmuje edukacja jako podstawowe prawo kaČdego czÙowieka, niezaleČnie od rasy, pÙci, miejsca zamieszkania
czy stopnia niepeÙnosprawnoïci.
WspóÙczeïnie istniejcy system edukacji, nauczania i uczenia si¿ w nurcie integracyjnym, ma swoje ĊródÙo w etyce i prawie, bazujc na Deklaracji praw CzÙowieka, Konwencji Praw Dziecka i Karcie Praw Osób NiepeÙnosprawnych oraz rezolucji w sprawie gwiatowego Programu DziaÙania na rzecz Osób NiepeÙnosprawnych
(Olszewska, 2004, s. 106-107). W Polsce do urz¿dowego obiegu w resorcie oïwiaty
termin integracja zostaÙ wprowadzony Zarzdzeniem nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z 4 paĊdziernika 1993 roku (Zarzdzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 4 paĊdziernika 1993 r. w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami
niepeÙnosprawnymi, ich ksztaÙcenia w ogólnodost¿pnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkoÙach i placówkach oraz organizacji ksztaÙcenia specjalnego,
Dz. U. z 1993, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254).
Warto przypomnie°, Če zakres znaczeniowy poj¿cia integracja wywodzi si¿ od ÙaciÚskich sÙów integratio, czyli odnowienie, oraz integrare – odnawia°, odtwarza° i integer – nietkni¿ty, caÙy. SÙowo to oznacza wi¿c scalenie, proces tworzenia caÙoïci z cz¿ïci
albo wÙczania jakiegoï elementu do caÙoïci. W literaturze angloj¿zycznej uČywa si¿
cz¿sto terminu inclusion – wÙczanie, np. inclusive education – a wi¿c edukacja wÙczajca (StochmiaÙek, 2004, s. 77).
Aktualnie spoÙecznie najtrudniejsz kwesti jest faktyczne urzeczywistnianie idei
nauczania wÙczajcego, czyli implementacja inkluzji w Čyw tkank¿ organizmu spoÙecznego, jakim jest szkoÙa, jej aspekty instytucjonalne i interakcyjne. SÙawomir Sobczak podkreïla, iČ koncepcja edukacji inkluzyjnej jest przede wszystkim narz¿dziem
systemowym, które w ramach budowania uniwersalnych form nauczania i wychowania, powinna uwzgl¿dnia° róČnorodnoï° sposobów egzystencji uczniów, w tym
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uczniów ze znaczn niepeÙnosprawnoïci oraz strategii rozumienia przez niego rzeczywistoïci, jego preferencje i oczekiwania wzgl¿dem instytucji edukacyjnych (Sobczak, Niew¿gÙowska, 2015, s. 5-6).
Analiza literatury dotyczcej uwarunkowaÚ, od których zaleČy powodzenie dziaÙaÚ integracyjnych, pokazuje zÙoČonoï° problemu. MoČna jednak wyodr¿bni° kilka
zagadnieÚ, które maj decydujcy wpÙyw na powodzenie integracji. S nimi:
• uwarunkowania polityczne – w tym ustrój paÚstwa, charakter polityki spoÙecznej i miejsce czÙowieka w nim,
• uwarunkowania legislacyjne – ustawodawstwo zwizane z zabezpieczeniem
socjalnym, ochron zdrowia, oraz ustawodawstwo zwizane z oïwiat,
• uwarunkowania ÞlozoÞczne – ujmowanie natury czÙowieka, koncepcja czÙowieka, system wartoïci,
• uwarunkowania spoÙeczne i psychologiczne
• uwarunkowania materialne i techniczne (Przybylski, 2003, s.15-16).
Wszystkie wymienione uwarunkowania nie s oddzielone od siebie, lecz przenikaj si¿ wzajemnie i s od siebie zaleČne. SpeÙnienie niektórych z nich wymaga wi¿kszego wysiÙku, zmobilizowania wi¿kszych grup oddziaÙywania i wi¿kszych ïrodków.
Aktualnie Polska jest zobowizana wieloma aktami prawnymi o charakterze
mi¿dzynarodowym, które maj na celu popraw¿ warunków edukacji osób niepeÙnosprawnych.
W 2012 r. Polska ratyÞkowaÙa Konwencj¿ ONZ o Prawach Osób NiepeÙnosprawnych i jednoczeïnie zadeklarowaÙa, Če celem polityki oïwiatowej paÚstwa jest wprowadzenie wÙczajcego modelu ksztaÙcenia. Taka deklaracja wymaga m.in. zmian
strukturach szkolnictwa ogólnodost¿pnego. Zgodnie z art. 24 konwencji w celu realizacji prawa osób niepeÙnosprawnych do edukacji, paÚstwa zapewniaj im dost¿p
do wÙczajcego, „bezpÙatnego nauczania obowizkowego wysokiej jakoïci” (Konwencja o Prawach Osób NiepeÙnosprawnych, Dz. U. z dnia 25 paĊdziernika 2012 r.,
poz. 1169). Polska ratyÞkujc Konwencj¿ ONZ, ma obowizek i odpowiada za zapewnienie racjonalnych, zgodnych z indywidualnymi potrzebami usprawnieÚ, tak
aby osoby niepeÙnosprawne otrzymaÙy niezb¿dne wsparcie w ramach powszechnego
systemu edukacji. W polskim systemie oïwiaty oznacza to odejïcie od modelu segregacyjnego, w którym bardzo duČy odsetek dzieci niepeÙnosprawnych w stopniu
znacznym (nie tylko tych z najci¿Čszymi dysfunkcjami) uczy si¿ w szkoÙach specjalnych. Obecnie promowana powinna by° edukacja wÙczajca, któr naleČy realizowa° w klasach ogólnodost¿pnych, w szkoÙach rejonowych, najbliČszych ïrodowisku
Čycia ucznia. Zmiany wymagaj, by przygotowa° odpowiednio szkoÙy do przyj¿cia
dzieci niepeÙnosprawnych, w tym naleČy zapewni° specjalistyczne, merytoryczne
wsparcie dla nauczycieli i dyrektorów szkóÙ. Jest to zatem zadanie dÙugofalowe i zÙoČone, które wymaga sporego zaangaČowania wszystkich organów prowadzcych
szkoÙy i przedszkola. Dyrektorzy i nauczyciele s zobowizani prawnie, a zatem
i odpowiedzialni za wprowadzanie tychČe zmian, za budowanie kultury organizacyjnej sprzyjajcej uwzgl¿dnianiu potrzeb wszystkich uczniów. Dalej w Konwencji
o Prawach Osób NiepeÙnosprawnych z 2012 roku czytamy, Če „zwykÙe szkoÙy o tak
otwartej orientacji s najskuteczniejszym ïrodkiem zwalczania dyskryminacji” (Konwencja o Prawach Osób NiepeÙnosprawnych, Dz. U. z dnia 25 paĊdziernika 2012 r.,
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poz. 1169). Deklaracja wzywa rzdy do „prawnego lub politycznego przyj¿cia zasady powszechnej edukacji, przyjmowania wszystkich dzieci do zwykÙych szkóÙ, o ile
nie wyst¿puj istotne przyczyny przemawiajce za innym rozwizaniem” (Konwencja o Prawach Osób NiepeÙnosprawnych, Dz. U. z dnia 25 paĊdziernika 2012 r., poz.
1169). W Art. 7 czytamy: „PaÚstwa podejm wszelkie niezb¿dne ïrodki w celu zapewnienia peÙnego korzystania przez niepeÙnosprawne dzieci ze wszystkich praw czÙowieka i podstawowych wolnoïci, na zasadzie równoïci z innymi dzie°mi” (Art.7 Konwencji o Prawach Osób NiepeÙnosprawnych, Dz. U. z dnia 25 paĊdziernika 2012 r.,
poz. 1169).
Polska ratyÞkowaÙa najwaČniejsze mi¿dzynarodowe umowy, konwencje i porozumienia promujce wÙczajcy model edukacji. To znaczy, Če wprowadzanie tego
modelu jest juČ nie tylko dobr wol decydentów, lecz ich obowizkiem. Przytoczone
wczeïniej postulaty szczególnie trudno jest zrealizowa° w edukacji dzieci ze znaczn niepeÙnosprawnoïci. Obraz kliniczny dzieci ze znaczn niepeÙnosprawnoïci
jest cz¿sto niezwykle zÙoČony – dzieciom towarzyszy wiele obciČeÚ chorobowych,
wad genetycznych, zaburzenia zachowania oraz inne sprz¿Čenia organiczne. Cz¿sto
skrzyČowanie wielu zaburzeÚ powoduje, Če niepeÙnosprawni nie wyraČaj swoich
najprostszych potrzeb Þzjologicznych, emocjonalnych, a kontakt z nimi jest niezwykle
utrudniony, niekiedy kontaktu brak. Praca z dzieckiem ze znaczn niepeÙnosprawnoïci w ramach procesu edukacyjnego jest zatem zaleČna od wielu osób: rodziców,
personelu medycznego, terapeutów, pedagogów specjalnych, rehabilitantów.

Czy edukacja wҝѱczajѱca oznacza koniec szkÓҝ specjalnychӓ
Przy wyborze szkoÙy kaČdy przypadek dziecka naleČy rozpatrze° indywidualnie,
uwzgl¿dniajc wÙaïciwe tylko temu dziecku potrzeby i moČliwoïci. W polskim systemie oïwiaty edukacja wÙczajca jest cigle jedn z opcji, któr rodzic moČe wybra°,
planujc drog¿ edukacyjn swojego dziecka. W tym kontekïcie prawo dzieci z niepeÙnosprawnoïciami do nauki w szkole rejonowej, tej w pobliČu miejsca zamieszkania, a wi¿c w ïrodowisku, w którym funkcjonuje ono na co dzieÚ, nie jest atakiem na
szkoÙy specjalne, które przecieČ wypracowaÙy szereg korzystnych form wsparcia dla
tej grupy. By dzieci ze znaczn niepeÙnosprawnoïci mogÙy w peÙni korzysta° z moČliwoïci bycia uczniem w przedszkolu, czy w szkole masowej, ogólnodost¿pnej, wÙczanie tychČe dzieci powinno odbywa° si¿ w odpowiedzialny sposób. Oznacza to, iČ
nie moČe to by° proces automatyczny, który polega na samym fakcie bycia takiego
dziecka w szkole. Aby ide¿ edukacji wÙczajcej realnie wcieli° w Čycie i Čeby odbywaÙo si¿ to z korzyïci dla wszystkich uczniów, musz by° speÙnione pewne warunki:
• dobrze poinformowani rodzice – rodzice dzieci z niepeÙnosprawnoïciami, ale
takČe rodzice pozostaÙych dzieci. To rodzic ma decydujce zdanie w wyborze
szkoÙy i powinien mie° swobodny dost¿p do najwaČniejszych informacji, tak
by mógÙ wybra° najbardziej odpowiedni opcj¿ dla swojego dziecka, oraz by
mógÙ ïwiadomie zaplanowa° jego edukacj¿. Do tego potrzeba rzetelnej, peÙnej
informacji dla wszystkich rodziców.
• zmiana postaw spoÙecznych, takČe nastawieÚ, wewn¿trznych przekonaÚ –
czyli przeÙamanie barier mentalnych panujcych w spoÙeczeÚstwie. Miar
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skutecznoïci inkluzji w duČej mierze s nasze postawy i wewn¿trzne nastawianie do tego procesu. Dla peÙnej i owocnej integracji niezb¿dne jest przeÙamanie barier mentalnych tkwicych cz¿sto w nas, dorosÙych – osobach
odpowiedzialnych za edukacj¿, nauczycielach, rodzicach. Nasze postawy
przekÙadaj si¿ z upÙywem lat na postawy naszych dzieci.
przygotowanie nauczycieli. Nauczyciele szkóÙ ogólnodost¿pnych bardzo cz¿sto nie czuj si¿ przygotowani do pracy z uczniami z róČnego rodzaju niepeÙnosprawnoïciami. Nauczyciele nierzadko zgÙaszaj brak wiedzy (szczególnie
tej praktycznej), jak wdraČa° ide¿ edukacji wÙczajcej do codziennej praktyki
szkolnej. Nie wiedz jak pracowa° z uczniem niepeÙnosprawnym, z uczniem
o specjalnych potrzebach edukacyjnych (w tak licznych klasach lub kiedy
w jednej klasie s uczniowie o bardzo zróČnicowanych dysfunkcjach i potrzebach). Mimo Če oïrodki doskonalenia nauczycieli prowadz wiele kursów
i szkoleÚ w tym zakresie, problem ten wymaga zmian w programach studiów
wyČszych na kierunkach przygotowujcych przyszÙych nauczycieli.
zbudowanie systemu wsparcia dla ucznia z niepeÙnosprawnoïci w szkole (zaangaČowanie do tego róČnych podmiotów). UczeÚ w szkole ogólnodost¿pnej
potrzebuje gÙównie zmiany kultury szkoÙy – zapewnienia mu odpowiedniego wsparcia, w które zaangaČowane powinno by° takČe lokalne ïrodowisko.
Szczególne zadania w tym zakresie maj jednostki samorzdu terytorialnego.
przygotowanie infrastruktury (przede wszystkim likwidacja barier architektonicznych, doposaČenie szkóÙ w nowoczesny sprz¿t, zakup niezb¿dnych
pomocy dydaktycznych). Problem barier architektonicznych dotyczy wielu polskich szkóÙ i przedszkoli, zwÙaszcza tych, które funkcjonuj w starych
budynkach. Placówki te potrzebuj ïrodków Þnansowych na likwidacj¿ tych
przeszkód, a takČe na sprz¿t wykorzystujcy nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne (Firkowska-Mankiewicz, 2012, nr 1 (110) s. 20 – 25).

ZakoҞczenie
Idea edukacji inkluzyjnej jest koncepcj, która z roku na rok zyskuje coraz wi¿ksz
popularnoï°, stajc si¿ wiodcym sposobem wyjaïniania spraw psychospoÙecznych,
problemów edukacyjnych, readaptacyjnych a nawet rewalidacyjnych dzieci i mÙodzieČy. Miejscem, w którym proces inkluzji ma by° wdraČany, realizowany i ewaluowany jest szkoÙa. Natomiast punktem wyjïcia w myïleniu o edukacji wÙczajcej
powinno by° pytanie o cel edukacji. Czy jest nim wyÙcznie trening umiej¿tnoïci –
pisania, czytania, liczenia, posÙugiwania si¿ narz¿dziami informatycznymi? Edukacja
jest konceptem o wiele szerszym. Jej istotnym zadaniem jest takČe rozwħanie kompetencji spoÙecznych, przygotowanie do Čycia w zróČnicowanym ïwiecie, w otwartym
spoÙeczeÚstwie.

298

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

Bibliografia
[1] Bbka J. (2001). Edukacja integracyjna dzieci peÙnosprawnych i niepeÙnosprawnych. ZaÙoČenia i rzeczywistoï°. PoznaÚ: Wyd.
Fundacji Humaniora.
[2] Firkowska-Mankiewicz A. (2012). Edukacja wÙczajca zadaniem polskiej szkoÙy na dziï, SzkoÙa Specjalna nr 1 (110,
20 – 25).
[3] Golinowska S. (2004). Integracja spoÙeczna osób niepeÙnosprawnych. Ocena dziaÙania instytucji. Warszawa: Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych.
[4] Olszewska B. (2004). Integracja dzieci i mÙodzieČy niepeÙnosprawnych szans na normalizacj¿ Čycia spoÙecznego.
W: G. DryČaÙowska, H. uraw (red.), Integracja spoÙeczna osób niepeÙnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ak.
[5] Przybylski S. (2003). Reßeksje nad barierami wyst¿pujcymi przy wdraČaniu integracji osób niepeÙnosprawnych
w Polsce. W: Z. Kazanowski, D. Osik – Chudowolska (red.), Integracja osób niepeÙnosprawnych w edukacji i interakcjach
spoÙecznych, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
[6] Rorty R. (1998). Edukacja i wyzwania ponowoczesnoïci, Kraków: Instytut BadaÚ Edukacyjnych.
[7] Sobczak S., Bocian – Waszkiewicz B., Niew¿gÙowska A. (2015). Edukacja inkluzyjna. Teoria – system – metoda. Cz¿ï° 2.
Siedlce: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
[8] StochmiaÙek J. (2004). SpoÙeczna integracja dorosÙych osób niepeÙnosprawnych. W: G. DryČaÙowska, H. uraw
(red.), Integracja spoÙeczna osób niepeÙnosprawnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie ak.

Akty prawne:
[9] Konwencja o Prawach Osób NiepeÙnosprawnych, Dz. U. z dnia 25 paĊdziernika 2012 r., poz. 1169.
[10] Zarzdzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 paĊdziernika 1993 r. w sprawie zasad organizowania
opieki nad uczniami niepeÙnosprawnymi, ich ksztaÙcenia w ogólnodost¿pnych i integracyjnych publicznych przedszkolach, szkoÙach i placówkach oraz organizacji ksztaÙcenia specjalnego, Dz. U. z 1993, poz. 425.
[11] Rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania ksztaÙcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i mÙodzieČy niepeÙnosprawnych, niedostosowanych spoÙecznie i zagroČonych niedostosowaniem spoÙecznym, Dz. U. z 2016, poz. 1113.
[12] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnie 1997 r., Dz. U. 1997 Nr 78, poz. 483.
[13] Ustawa z dnia 7 wrzeïnia 1991 r. o systemie oïwiaty, Dz. U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 i Nr 106 poz. 496; z 1997 r. Nr 28
poz. 153 i Nr 141 poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117 poz. 759.
[14] Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spoÙecznej oraz zatrudnieniu osób niepeÙnosprawnych,
Dz. U. z 2016 r. poz. 2046

Ogrody Nauk i Sztuk nr 2017 (7)

299

