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Szkoła ogólnodostępna progresywnie przestaje być miejscem kształ-
cenia elit zdrowych uczniów, staje się egalitarna, dostępna dla wszystkich 
uczniów bez względu na sprawność, przystosowanie społeczne, rasę czy 
kolor skóry. Mimo to wobec osób z różnego typu niepełnosprawnością 
(np. sensoryczną, intelektualną czy też fizyczną) w praktyce nadal dość 
często mamy do czynienia z łamaniem podstawowych ich praw, w tym 
fundamentalnego prawa do edukacji (por. Zacharuk 2011: 2). Bywa, że 
jest to wynik lekceważenia praw, które nie zostały w polskim ustawodaw-
stwie wystarczająco zoperacjonalizowane, że jest to efekt nieodpowiedniej 
ich interpretacji czy też po prostu braku wiedzy, który nie usprawiedliwia 
jednak decyzji osób odpowiedzialnych za proces edukacji. 

Jeszcze do niedawna model medyczny „specjalnych potrzeb eduka-
cyjnych” był przypisywany wyłącznie osobie niepełnosprawnej i pole-
gał na kierowaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 
w tym z niepełnosprawnością, do szkół specjalnych. Istotny dla prze-
prowadzanych tu rozważań termin „specjalne potrzeby edukacyjne” 
wprowadziła Mary Warnock w  dokumencie The Warnock Report. 
Special Educational Needs opublikowanym w 1978 roku w Londynie 
przez Her Majesty’s Stationery Office. Warnock zaproponowała przej-
ście z medycznej kategoryzacji uczniów oraz diagnozowanych u nich 
deficytów na bardziej funkcjonalny język społecznego rozumienia ich 
potrzeb. Obowiązujące akty prawne rozszerzają pierwotny zakres po-
jęcia, mówiąc także o potrzebach ucznia wynikających z problemów 
współczesnego społeczeństwa, np. migracji, sytuacji kryzysowych, 
przynależności do mniejszości narodowej lub grupy etnicznej (Wi-
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szejko-Wierzbicka 2012: 72). Stwierdzić należy, że współczesna szkoła 
ogólnodostępna uwrażliwia się na potrzeby ucznia z niepełnosprawno-
ścią i w konsekwencji ujawnia powoli swoje potrzeby w zakresie posia-
danych zasobów ludzkich, postaw i przygotowania do pracy z uczniem 
posiadającym specyficzne potrzeby. Potrzeby te mogą istnieć utajone 
tak długo, jak długo nie pojawiają się okoliczności, które je uświadomią 
(Wiszejko-Wierzbicka 2012: 84).

W Polsce, jak w większości krajów europejskich, szkolnym standar-
dem są obecnie zindywidualizowane programy nauczania uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Takie programy, zgodnie z pod-
stawą prawną, uwzględniają potrzeby uczniów, określają cele kształcenia 
i rodzaj wsparcia, sposób adaptacji programu szkoły ogólnodostępnej 
oraz zasady i ewaluację osiągnięć edukacyjnych (Pulwarska 2009: 2). 
Programy takie, dla każdego ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, obowiązują bez względu na miejsce, tj. zarówno w szkołach 
ogólnodostępnych (tzw. zwykłych), jak i integracyjnych czy specjalnych. 
Decyzję o wyborze formy i miejsca kształcenia podejmują rodzice (opie-
kunowie prawni) dziecka, którzy zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej mają wyłączne prawo do decydowania o swoim dziecku, o ile 
prawo to nie zostanie im ograniczone lub nie zostaną go pozbawieni. 
Szeroko rozumiana idea włączania uczniów niepełnosprawnych do 
kształcenia w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych zawiera się 
we wprowadzanych zmianach w zakresie organizacji pomocy psycho-
logiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego, których wdrażanie 
rozpoczęło się od września 2011 roku.

Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro i kie-
ruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, 
a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Czło-
wieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych 
oraz w Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 
2572, z późn. zm.). Polityka oświatowa realizuje również postanowienia 
Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, w szczególności w od-
niesieniu do jej artykułu 24, który zobowiązuje państwa ratyfikujące 
Konwencję do zapewnienia edukacji włączającej na wszystkich szcze-
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blach kształcenia1 (Dz. U. z 2004 roku nr 256, poz. 882). Kształcenie 
uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych należało 
do jednego z głównych kierunków polityki oświatowej państwa w roku 
szkolnym 2012/2013. W ramach przyjętych w polityce oświatowej zało-
żeń kuratorzy oświaty podejmowali podstawowe kierunki tejże polityki, 
w szczególności zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego. Prak-
tycznym wyrazem kierunku kształcenia uczniów niepełnosprawnych 
w szkołach ogólnodostępnych w ramach polityki oświatowej państwa 
był przykładowo realizowany w roku szkolnym 2014/2015 program 
„Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych”. W myśl założeń 
edukacji tego typu dzieci, różniące się takimi cechami, jak: wiek, płeć, 
grupa etniczna, sprawność czy umiejętność przystosowania, z ich róż-
nymi możliwościami i potrzebami, powinny uczyć się razem. 

Zgodnie z ideą edukacji włączającej system oświatowy dopasowuje 
się do dziecka z niepełnosprawnością. Niniejsza publikacja prezen-
tuje na tym tle ucznia z autyzmem, a dokładniej ucznia z autyzmem 
wczesnodziecięcym lub z zespołem Aspergera. Osób z taką diagnozą 
zarówno w Polsce, jak i na świecie przybywa w sposób lawinowy. Na 
podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej (SIO) wiadomo, że 
w 2015 roku 21 883 polskich uczniów posiadało orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego ze względu na autyzm. Dzieci w wieku przed-
szkolnym z diagnozą autyzmu i orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego, czyli dzieci, które w niedługim czasie trafią do polskich 
szkół, według danych SIO na dzień 30.09.2015 roku jest 6717. 

Niniejsza książka jest próbą zebrania materiału pomocnego nauczy-
cielowi w planowaniu edukacji ucznia z autyzmem wczesnodziecięcym 
lub z zespołem Aspergera w zakresie organizacji efektywnego kształ-
cenia w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych oraz zapewnienia 
im wsparcia odpowiedniego do rozpoznanych potrzeb. Praca składa 
się z czterech rozdziałów. Trzy pierwsze, teoretyczno-przeglądowe, 
stanowią opracowanie o charakterze ogólnym, podręcznikowym (por. 

1 Ustawa o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporzą-
dzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 roku.
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Kirenko, Parchomiuk 2006: 9). Natomiast rozdział czwarty prezentuje 
badania własne postaw nauczycieli wobec uczniów z autyzmem. W roz-
działach zawarto kolejno: 

– w pierwszym – wyjaśnienia terminologiczne dotyczące pojęcia 
autyzmu i pojęć jemu pokrewnych, przytoczono też badania dotyczące 
etiologii zaburzeń ze spektrum autyzmu, jego najnowsze klasyfikacje 
oraz epidemiologię; 

– w drugim skoncentrowano się na zaprezentowaniu najnowszych 
badań dotyczących wpływu autyzmu na procesy uczenia się, przedsta-
wiono polski system edukacji dla osób z autyzmem oraz zaprezentowano 
wybrane alternatywne strategie nauczania: Early Start Denver Model dla 
małych dzieci, Floortime oraz TEACCH, ich uzupełnieniem są historyjki 
społeczne; 

– w trzecim omówiono środowisko wychowawcze ucznia z auty-
zmem, a także wybrane formy wsparcia tego środowiska, w tym wolon-
tariat koleżeński, rozumiany jako nieformalne relacje o różnym stopniu 
zażyłości i symetryczności, oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze;

– w czwartym przedstawiono cel badań własnych postaw nauczycieli 
placówek ogólnodostępnych i specjalnych wobec uczniów z autyzmem, 
problemy badawcze oraz metodę i narzędzia badań, następnie omówiono 
organizację i teren badań, charakterystykę badanych osób,  zaprezento-
wano też wyniki i analizę badań własnych; analizy zostały dokonane na 
podstawie wyników uzyskanych za pomocą Dyferencjału semantycznego 
oraz Skali Postaw wobec Osób z Autyzmem.

Autorka składa wyrazy podziękowania Pani dr hab. Monice Parcho-
miuk za cenne uwagi merytoryczne przekazane po pierwszym czytaniu 
publikacji.

W sposób szczególny podziękowania kierowane są do Pana Pro-
fesora Jacka J. Błeszyńskiego, którego uwagi nadały ostateczny kształt 
opracowaniu.

Monografia adresowana jest – jako pomoc i inspiracja – do dyrek-
torów szkół, kadry nauczycieli i specjalistów, pracowników kuratoriów 
oświaty, organów prowadzących, jak również rodziców dzieci i młodzieży 
z autyzmem oraz wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju 
potencjału uczniów z autyzmem w procesie edukacji. 




