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Uczniowie ze SPE w szkole 

specjalnej, integracyjnej i 

ogólnodostępnej – co wynika z badań, 

rodziców, dzieci i dyrektorów? 



 



Skąd ten obraz? 

• Wyniki raportu „Badanie potrzeb i satysfakcji z 
wybranych usług skierowanych do rodzin z dziećmi z 
orzeczoną niepełnosprawnością w wieku 8-16 lat” 
realizowany przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi 
na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki 
Społecznej w Łodzi (2015); 

• Wyniki ankiety skierowanej do dyrektorów łódzkich 
szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, ŁTP 
(P.Plichta, J. Pyżalski), 2016. 



O kim mówimy? 

 



Integracja/Inkluzja 

 

 

Jakoś to będzie?    
 

 



Co wynika z badania rodziców dzieci z 
niepełnosprawnościami? 

• Kluczową instytucją wspierającą rodziny uczniów 
z niepełnosprawnością i ich samych jest szkoła specjalna;  

• Źródło wszechstronnego, wielospecjalistycznego wsparcia, 
przeciwstawiane innym instytucjom; 

• Szkoła specjalna jako swoisty rzecznik praw rodziny, 
mobilizujący, wskazujący właściwe drogi, procedury 
załatwiania problemu; 

• Gotowość części rodziców do kształcenia we wspólnym nurcie, 
pod warunkiem zaistnienia dużych zmian np. w przygotowaniu 
merytorycznym nauczycieli; 

 

 



Rodzice: Szkoła specjalna versus 
„niespecjalna” 

• Efekt kontrastu? 

• ¼ badanych rodziców, ma za sobą doświadczenie 
integracji/inkluzji - w każdym przypadku, zdaniem 
respondentów, było to doświadczenie negatywne! 

• „Nie. Przechodziłam ten etap. Jednak nie. Te dzieci potrzebują 
więcej czasu. W tamtych szkołach nauczyciele nie są 
przygotowani do takich dzieci”. 

• Niektórzy rodzice zauważają pewne zalety inkluzji/integracji w 
odniesieniu do efektów uczenia się; 

• Zauważalna pozytywna rola poradni  psych-ped: „Ta poradnia 
psychologiczna moim dzieciom i mi uratowała życie”. 

 

 



• „Nie, bo on już był w szkole masowej. Pani wychowawczyni 
traktowała go jak zwierzę. Wolałabym żeby nikt nie przeżył 
tego co my przeżyliśmy w tamtej szkole”. 

• „Dziecko było uczniem szkoły ogólnodostępnej ale ja 
przeniosłam go tutaj. To było dla  niego lepsze rozwiązanie. 
Dla jego dobra go przepisałam. To była najlepsza decyzja”. 

• „W 5 klasie to dziecko miało poziom właściwie zerowy i w 
momencie kiedy przepisałam to dziecko w przeciągu roku mi 
rozkwitnęło” (pisownia oryginalna). 

 

 



Jaka szkoła dla mojego dziecka? 
Między młotem a kowadłem 

• „Kiedyś miałam wątpliwości ale dzisiaj wiem, 
że tutaj jest dobrze”.  

• „Ale trudne pytania. Pewnie, żebym chciała. 
Zawsze szkoła specjalna to jest szkoła 
specjalna. Natomiast wiem, że realia nasze 
polskie nie są w stanie tak przystosować szkoły 
żebym mogła moje dziecko puścić do szkoły 
ogólnodostępnej. Niestety. Jestem zadowolona 
ze szkoły”. 

 



Trudne sytuacje - dziecko ze SPE 
jako ofiara przemocy rówieśniczej 

• „To było jeszcze w szkole masowej. Tam nie potrafili 
sobie poradzić. Dziecko przychodziło brudne, 
usmarkane, dzieci się znęcały nad nią. Nauczyciele 
też nie potrafili sobie poradzić, pomimo tego że 
chodziłam tam, prosiłam”. 

• Syn nie chciał chodzić właśnie do tej szkoły, bo był 
bity przez kolegę. Były rozmowy z panem. To nie 
poskutkowało i w pewnej chwili to ja musiałam 
wkroczyć do akcji. Jak to powiedzieć nieładnie, 
uczniem potrząsnąć porządnie. Wtedy skończyło się. 



Teraz oddajmy głos dzieciom – 
podobne wątki jak u rodziców 

• „Tak, podoba mi się. W tamtej szkole w (X) mi się nie 
podobało. Dopiero w tej mi się teraz podoba. 
Nauczyciele są fajni, koledzy, koleżanki. Wszyscy są 
fajni w tej szkole. Wszyscy mi się podobają”. 

• „Lekcje, które są tu prowadzone. To, że nauczyciele 
maja czas do każdego podejść. Tylko tutaj każdy może 
podejść do ucznia i wytłumaczyć mu dany temat. 
Chodziłam do zwykłej szkoły w klasach 1-3”. 

• „Wszystkie nauczycielki. Jest fajnie bo nic nie robią, z 
takich rzeczy jak w (X) robili np. bili linijką. Dobrze 
mi tutaj”. 

 



Wszechstronne zadowolenie uczniów – 
głównie jednak płynące z relacji z 

nauczycielami 
• „Wychowawcy są bardzo mili, lekcje są dobre. Dobrze 

się tu przyjeżdża do szkoły”; 

•  „Najbardziej podobają mi się nauczyciele, którzy nas 
rozumieją. Mówią jak mamy się zachowywać. 
Rozumieją nas”; 

• Jest też sala gimnastyczna, stołówka, świetlica, 
szatnia i cała szkoła jest fajna. Są dobrzy nauczyciele, 
którzy nas fajnie uczą, spędzają z nami razem czas, 
czasami też razem pijemy herbatkę jak jest 
przerwa”. 



Mniej przemocy 

• „Podoba mi się tu, bo jest fajnie, nie biją mnie, 
bo miałem takie sytuacje w szkole ogólnej. 
W tamtej szkolę praktycznie codziennie mnie 
zaczepiali, dokuczali przez co mój tata był 
wzywany do szkoły!!!”.  

 



Czas na punkt widzenia dyrektorów:  
Trudne sytuacje związane z kształceniem i 

wychowaniem uczniów ze SPE 
• Zbyt liczne klasy, brak specjalistów np. logopedów, 

pedagogów specjalnych; 

• Infrastruktura np. brak pomieszczeń na ind. pracę z dzieckiem; 

• Słabe merytoryczne przygotowanie nauczycieli; 

• Uczniowie z problemami w zachowaniu, zaburzeniami 
emocjonalnymi; 

• Coraz częstsze przypadki wyśmiewania, piętnowania 
uczniów ze SPE. Nietolerancja; 

• Praca z rodziną; 

• „Rodzice dzieci niepełnosprawnych są pozostawieni sami 
sobie, przez nieustającą walkę o swoje dzieci stają się 
roszczeniowi. Co w rezultacie nie sprzyja wzajemnemu 
zaufaniu i efektywne współpracy”. 

 



Dyrektorzy - korzyści wynikające z kształcenia 
włączającego 

• Często podkreślają korzyści, o których mówi się często 
(tolerancja, wrażliwość); 

• Bodziec rozwojowy dla nauczycieli,  

• Integracja ucznia ze społecznością lokalną; 

• Zdania odrębne: „Jakieś są (korzyści) ale jednak zaspokajanie 
potrzeb dzieci ze SPE nie zawsze jest możliwe”; 

• „Nie oceniam tego na tym etapie jako zjawisko korzystne. 
Brakuje nam doświadczenia, możliwości finansowych, 
specjalistów”; 

• „Brak korzyści w przypadku uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną. Brak korzyści dla uczniów bez orzeczeń. 
Integrację, rozwijanie tolerancji należy prowadzić w szeregu 
innych działań a nie podczas lekcji”. 

 



Działania będące sukcesem szkoły 

• Zwykle dużo wskazań  

• „Jest wiele takich sytuacji np. dzieci autystyczne 
bawiące się na przerwach z normalnie się 
rozwijającymi rówieśnikami”; 

• „Wszyscy maja możliwość odrobienia lekcji pod 
okiem nauczyciela przedmiotu”; 

• Wybór niepełnosprawnego ucznia, wcześniej o 
słabej pozycji, do samorządu szkolnego. Oparcie się 
presji na usunięcie go wcześniej ze szkoły! 

 



Wnioski  

• Potrzeba pogłębionej diagnozy – „ranking spraw do 
załatwienia”; 

• Szczególne wyzwania – problemy wychowawcze, 
praca z rodziną, „trudne zachowania” i 
niepełnosprawność intelektualna; 

• Nauczyciele i szkoły potrzebują wsparcia; 

• Wykorzystanie potencjału, doświadczeń szkół, 
placówek specjalnych. Wzmacnianie ich; 

• Ideologia nie zastąpi konkretnych rozwiązań; 

• „Oni” nas uczą. 
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