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Edukacja dla wszystkich      

Wzmocnienie roli poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek 
specjalnych.

Kompleksowa pomoc dla każdego dziecka i ucznia 
- szczególnie z niepełnosprawnością - i jego rodziny.

Nowa, lepsza formuła wsparcia wypracowana przez ekspertów i praktyków.

Określone standardy zatrudniania w szkołach i placówkach psychologa, 
pedagoga specjalnego, doradcy zawodowego i logopedy.



Specjalistyczne Centra Wspierania 
Edukacji Włączającej 

• Pilotażowa działalność od września 2021 roku 
– 16 placówek w całej Polsce, przy szkołach specjalnych.

• Wsparcie szkół w lepszej organizacji edukacji włączającej. 

• Prowadzenie szkoleń, działalności doradczej dla nauczycieli 
i rodziców. 

• Wsparcie nauczycieli w wyborze metod pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.



Specjalistyczne Centra Wspierania 
Edukacji Włączającej 

• Prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi z wykorzystaniem 
zasobów szkół specjalnych.

• Wsparcie w pozyskaniu przez ucznia dostosowanych do jego 
potrzeb podręczników, materiałów edukacyjnych oraz sprzętu 
specjalistycznego.

• Dla rodziców możliwość konsultacji, doradztwa, korzystania 
z grup wsparcia, a nawet zajęć terapeutycznych.



Dlaczego 

potrzebne 

są zmiany? 



Dlaczego potrzebne są zmiany? 

• Ponad 2 mln uczniów (ok. 34%) jest objętych pomocą psychologiczno-
pedagogiczną.

• Co roku rośnie liczba uczniów, u których stwierdza się potrzebę 
kształcenia specjalnego (obecnie to ponad 
200 tys., tj. prawie 4% populacji uczniów).

• 80% zbadanej przez NIK grupy osób z autyzmem nie znajduje pracy. 
Wniosek: konieczność zapewnienia lepszego przygotowania do pracy 
i samodzielnego życia.



• Rosnąca liczba zaburzeń psychicznych i prób samobójczych 
wśród dzieci i młodzieży w Polsce wymaga wzmocnienia 
profilaktyki i systemu wsparcia rodziny.

• Dostęp do psychologów i pedagogów w szkołach jest nierówny. 
Obecnie w skali kraju to średnio 0,73 etatu specjalisty na szkołę; 
na wsi przypada 0,47 etatu specjalisty.

• Brak koordynacji międzyresortowej w zakresie pomocy 
udzielanej dzieciom i rodzinom, co skutkuje nierównym dostępem 
do wsparcia.

Dlaczego potrzebne są zmiany? 



Tylko rzetelne informacje

www.mein.gov.pl

Edukacja dla wszystkich 
– kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny


