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Dlatego czuję się uprawniona do osobistego zadedykowania 

mojej pracy.  

Dedykuję ją zatem moim obu kochanym urwisom, a także 

wszystkim innym niepełnosprawnym dzieciom w Warszawie 

oraz licznej rzeszy pedagogów-pasjonatów, którzy robią 
więcej niż przewiduje ciasny gorset warszawskiej oświaty. 
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* W okresie 16.IX-15.IX, a więc przez 7 miesięcy trwania finansowania projektu ze środków Fundacji Batorego, 
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zlecone prace biurowe, związane z pozyskiwaniem i wprowadzaniem danych (15 400 zł) oraz na koszty 

operacyjne projektu: wydruki, telefony, znaczki, obsługę księgową itp. (19 500 zł). 
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Streszczenie 
 

� Miasto określiło cele wobec uczniów niepełnosprawnych nieadekwatnie w stosunku 
do interesu społecznego. W interesie społecznym jest włączanie osób 
niepełnosprawnych w główny nurt życia lokalnej wspólnoty. Polityka miasta prowadzi 
do umieszczenia niepełnosprawnych dzieci wyłącznie w szkołach specjalnych 
i integracyjnych, co ma odzwierciedlenie w przyjętych dokumentach i rozwiązaniach 
organizacyjnych i finansowych. Dzieci te są wykorzeniane z najbliższego otoczenia. 

� Środki na zadania oświatowe wobec uczniów z orzeczeniem nie są przekazywane 
szkołom w wysokości umożliwiającej realizację zaleceń z orzeczenia, co jest 
obowiązkiem szkoły. 

� Standard organizacyjny krępuje swobodę dyrektorów niezbędną do realizacji zaleceń. 

� Szkoły ogólnodostępne, a w mniejszym stopniu także integracyjne, nie radzą sobie 
z zapewnianiem odpowiednich warunków uczniom z orzeczeniem. Skutkiem tego jest 
przesuwanie dzieci do innego typu placówek („w dół”), najczęściej z końcem etapu 
edukacyjnego. 

� Sporo dzieci z zaburzeniami rozwoju uczęszcza do szkół integracyjnych jako dzieci 
zdrowe. 

� Na nauczaniu indywidualnym niepotrzebnie znajdują się dzieci z zaburzeniami 
zachowania. 

� Warszawskie przedszkola ogólnodostępne mają problem z dziećmi ujawniającymi 
zaburzenia rozwoju. Nie są w stanie zapewnić im potrzebnego wsparcia na miejscu, 
głównie ze względu na brak godzin dla specjalistów i dodatkowych pedagogów. 

� W procesie rekrutacji do przedszkoli dzieci niepełnosprawne nie znajdują miejsca w 
przedszkolach integracyjnych z powodu braku miejsc. Częste są odrzucenia w wielu 
kolejnych placówkach w różnych dzielnicach. Przedszkola ogólnodostępne nie są 
przygotowane na przyjmowanie dzieci z dysfunkcjami. 

� Dzieci niepełnosprawne często zmieniają przedszkola i szkoły – niekiedy 
wielokrotnie. 

� Problemem zarówno szkół jak i przedszkoli są zbyt liczne oddziały. Uniemożliwia to 
indywidualizację procesu wychowawczego i edukacyjnego tam, gdzie dziecko tego 
potrzebuje. 

� Placówki obwiniają rodziców o błędy wychowawcze i spychanie problemów na 
placówkę. Dochodzi do wzajemnego niezrozumienia i konfliktów między rodziną 
a placówką. 

� Rodzina w dużym stopniu musi przejmować na siebie realizację zaleceń. Często 
odbywa się to w systemie komercyjnym, a zawsze - kosztem normalnego życia. 
Z reguły dochodzi do rezygnacji z pracy zawodowej, najczęściej przez matki. 

� System zarządzania oświatą i jej finansowania jest nieprzejrzysty i przez to trudno 
poddaje się kontroli społecznej. 

� Potrzebna jest refleksja nad celami miasta wobec niepełnosprawnych dzieci 
i młodzieży. 
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Wstęp 

 
Projekt był realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Ukrytymi 
Niepełnosprawnościami im. Hansa Aspergera „Nie-Grzeczne Dzieci” ze środków Programu 
Działań Strażniczych Fundacji im. Stefana Batorego w okresie od połowy lutego do połowy 
września 2009 roku. 
 
 
Projekt został podjęty w wyniku wspólnych trudnych doświadczeń rodzin wychowujących 
niepełnosprawne dziecko. Doświadczenia te dotyczyły dostępu do placówek oświatowych 
w Warszawie oraz jakości ich oferty. 

Dzieci niepełnosprawne z naszego środowiska wchodząc w wiek przedszkolny i szkolny 
zderzają się z trudnościami w procesie rekrutacji do placówek oświatowych w Warszawie, 
a następnie borykają się z problemem współpracy placówki z rodziną. Dotyczy to 
w szczególności placówek integracyjnych i ogólnodostępnych. W placówkach specjalnych 
tego typu problemy obserwowane są sporadycznie. 

Tymczasem edukacja dziecka niepełnosprawnego, zwłaszcza w środowisku zdrowych 
rówieśników, ma zasadnicze znaczenie dla jego przyszłego funkcjonowania w społeczeństwie 
i na rynku pracy. Zaprzepaszczonych możliwości socjalizacyjnych nie wyrównają żadne 
prowadzone później dla dorosłych warsztaty służące wyrobieniu umiejętności społecznych. 
Wiele dzieci skazuje się niepotrzebnie na wtórne inwalidztwo społeczne.  

W dobrze pojętym interesie społecznym leży zapobieganie przyszłemu wykluczeniu 
najmłodszych osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego. Cel ten powinien 
być wpisany w politykę władz samorządowych jako priorytetowy. 
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1. Różne cele, różne wizje 

1.1. Deklaracje międzynarodowe 

Polska jest sygnatariuszem wielu aktów międzynarodowych, zawierających konkretne 
szczegółowe deklaracje dotyczące edukacji dzieci niepełnosprawnych. Należy do nich 
zwłaszcza Deklaracja z Salamanki (UNESCO 1994) i jej wytyczne dla działań w zakresie 
specjalnych potrzeb edukacyjnych. 

Deklaracja ta podkreśla, że „edukacja osób niepełnosprawnych jest integralną częścią 
systemu oświaty” (preambuła), zaś „dzieci posiadające szczególne potrzeby edukacyjne muszą 
mieć dostęp do zwykłych szkół, które powinny przyjąć je w ramach prowadzenia nauczania 

stawiającego dziecko w centrum zainteresowania i mogącego zaspokoić jego potrzeby” 
(punkt 2). W dokumencie stwierdza się również, że „zwykłe szkoły o tak otwartej orientacji są 
najskuteczniejszym środkiem zwalczania dyskryminacji” (punkt 2). Rządy zostały wezwane 
do „prawnego lub politycznego przyjęcia zasady powszechnej edukacji, przyjmowania 

wszystkich dzieci do zwykłych szkół, o ile nie występują istotne przyczyny przemawiające za 

innym rozwiązaniem” (punkt 3). 

Istnieje również szereg uregulowań Unii Europejskiej, które podobnie kładą nacisk na 
możliwie powszechny udział uczniów niepełnosprawnych w ogólnodostępnym systemie 
oświaty. 

 

1.2. Polityka edukacyjna miasta Warszawy 

Istnienie takich międzynarodowych zobowiązań zasługuje w tym miejscu na przypomnienie. 
Strategicznym dokumentem, określającym politykę oświatową jest bowiem „Polityka 

edukacyjna miasta stołecznego Warszawy w latach 2008-2012”. Dokument ten został przyjęty 
w roku 2008. Nie tylko nie zawiera on odniesień do dokumentów wyższego rzędu, ale także 
w swej treści dowodzi braku ich świadomości. Zadania oświatowe wobec uczniów 
niepełnosprawnych są określone bardzo ogólnikowo, należy się ich doszukiwać np. w formule 
„przeciwdziałania wszelkiemu wykluczeniu społecznemu”, co raczej kojarzy się z polityką 
socjalną niż wyrównywaniem szans osób niepełnosprawnych. W żaden sposób dokument ten 
nie dowodzi, że „edukacja osób niepełnosprawnych jest integralną częścią systemu oświaty” 
w Warszawie (Deklaracja z Salamanki). 

Przeciwdziałanie wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu jest przez autorów dokumentu 
„Polityka edukacyjna” rozumiane jako „stworzenie odpowiednich form edukacyjnych 

i warunków pracy dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym” (s. 6). Dalszą część tego akapitu poświęcają oni edukacji 
cudzoziemców. Niepełnosprawność jest tu zatem rozumiana jako jedno z zagrożeń 
wykluczeniem, na równi z patologiami społecznymi czy wielokulturowością. Wynika to z 
niezrozumienia specyficznych i niezwykle zróżnicowanych potrzeb dzieci niepełnosprawnych 
w zakresie edukacji. 

Niektóre dalsze zapisy „Polityki edukacyjnej” świadczą ponadto o pojmowaniu 
„odpowiednich form edukacyjnych” jako form tworzonych poza normalną siecią zwykłych 

ogólnodostępnych placówek. Przykładem tego jest choćby sformułowanie na stronie 47, 
dotyczące wspierania małych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: „zapewnienie 

miejsc w przedszkolach dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zwiększenie 
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liczby oddziałów integracyjnych i specjalnych w przedszkolach”, co wskazuje na wizję 
wyodrębniania tej grupy dzieci z normalnego środowiska.  

Takie wytyczenie kierunków polityki wobec niepełnosprawnych maluchów wyjaśnia, 
dlaczego w okresie rekrutacji co roku tak wielu rodziców takich dzieci zderza się 
z trudnościami z przyjęciem dziecka przez placówkę ogólnodostępną. Jasne też jest w tym 
kontekście, dlaczego dyrektorzy ogólnodostępnych szkół i przedszkoli mówią w naszych 
badaniach o braku możliwości zapewnienia „odpowiedniego wsparcia” dziecku 
niepełnosprawnemu. Zjawiska te zostały zaplanowane jako nieunikniona konsekwencja 
„Polityki edukacyjnej miasta stołecznego Warszawy na lata 2008-2012”. Taka 
nieodpowiedzialna polityka uderza w wiele grup społecznych. Poza dziećmi 
niepełnosprawnymi i ich rodzinami jej ofiarą padają przede wszystkim dyrektorzy placówek i 
ich personel, a także dzieci zdrowe. Dziecko niepełnosprawne bez właściwego wparcia będzie 
bowiem rozwijać cechy i zachowania niepożądane, od wycofania przez skrajną 
nadpobudliwość i agresję. Zapewnienie pełnej realizacji zaleceń specjalistów przez 

samorząd i przekazanie szkole wyodrębnionych środków na ten cel leży w dobrze 

pojętym ogólnospołecznym interesie. 

W odniesieniu do dziecka niepełnosprawnego specjaliści z zakresu pedagogiki są zgodni, że, 
poza skrajnymi przypadkami, kluczowe znaczenie dla przyszłej samodzielności życiowej ma 
środowisko zdrowych rówieśników i normalne - a nie specjalne - traktowanie. Terapia 
i rehabilitacja nie mogą być pretekstem do pozbawiania dziecka możliwości zaspokojenia tej 
podstawowej potrzeby rozwojowej. 

Chybiona w stosunku do potrzeb i problemów uczniów niepełnosprawnych jest w „Polityce 
edukacyjnej Warszawy” nie tylko ogólna wizja ich edukacji w specjalnych, a nie normalnych 
warunkach. Również na poziomie  szczegółowego opisu sposobów realizacji wytyczonych 
celów ujawnia się sposób myślenia sprzeczny z obowiązującymi regulacjami wyższego rzędu. 
Przykładowo, dla celu 1 edukacji szkolnej, jakim jest zapewnienie równych szans i warunków 
dostępności do wszystkich szkół, pierwszym wskazanym sposobem realizacji jest „ułatwienie 

uczniom i ich rodzicom wyboru szkoły, zgodnie z ich preferencjami oraz możliwościami 

organizacyjnymi placówek oświatowych”. Trzeba dobitnie przypomnieć, że obowiązująca 
Ustawa o z dnia 7 września 1991 r. systemie oświaty nie stwarza furtki w postaci „możliwości 

organizacyjnych placówek oświatowych”, tylko jednoznacznie przyznaje „możliwość 
pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz 

niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi oraz predyspozycjami” (art. 1 punkt 5). W ślad za tą ustawową gwarancją idą z 
budżetu państwa do kasy Warszawy niemałe środki z wielokrotnie powiększonej w 
przypadku uczniów niepełnosprawnych subwencji oświatowej. Środki te nie trafiają jednak 

do placówek, które są bezpośrednim wykonawcą zadań oświatowych wobec tych 
uczniów. 

Spośród innych sposobów realizacji celów, zapisanych w dokumencie „Polityka edukacyjna” 
niektóre w ogóle nie są stosowane wobec uczniów niepełnosprawnych, co stanowi 
dyskryminację tej grupy – jak choćby wzmianka o „stworzeniu elektronicznego systemu 

zapisu do szkół podstawowych i gimnazjów”. W rekrutacji prowadzonej wiosną b.r. na rok 
szkolny 2009/10 zarówno w przedszkolach, jak i szkołach stosowano system elektroniczny, 
za wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych, których rodzice były zobligowani do wypełniania 
karty zgłoszeniowej w wersji papierowej i osobistego stawienia się z chorym dzieckiem 
w placówce, a często w kilku placówkach w różnych dzielnicach Warszawy. 

Dla celu 4 edukacji szkolnej, czyli edukacji ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych w 
szkołach ogólnodostępnych i specjalnych, zapisano jako sposób realizacji „rozwijanie 
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systemu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – bez doprecyzowania 
konkretnego znaczenia tego sformułowania. Rodzi to obawę, że rozwijany będzie obecny 

wadliwy system, w znacznym stopniu segregacyjny i skoncentrowany w tych dzielnicach, 
w których mieszka najmniej dzieci niepełnosprawnych, za to istnieją tanie komunalne 
budynki szkolne. Niedostatek oddziałów integracyjnych w dzielnicach młodych nasuwa 
przypuszczenie, że Miasto chce pomieścić jak najwięcej dzieci (zdrowych) w tamtejszych 
przepełnionych szkołach i przedszkolach. Oddziały integracyjne są z zasady mniej liczne, 
a więc przerzuca się chore dzieci do odległych dla nich centralnych dzielnic (Śródmieście, 
Ochota, Mokotów, Wola), gdzie placówek z oddziałami integracyjnymi jest najwięcej. 
Trudno o bardziej wyrazisty przykład segregacji, o wymiarze wręcz terytorialnym 
(gettoizacja). Załączone w naszym raporcie mapki dobrze ilustrują nierównomierne pokrycie 
miasta siecią specjalistycznych placówek. 

Na uwagę zasługuje również część dokumentu dotycząca zarządzania i finansowania oświaty, 
gdzie wprawdzie wśród kierunków działań zapisano „racjonalizację sieci szkolnej”, jednak 
niestety nie odniesiono się przy tym do najbardziej poszkodowanej przez los kategorii 
uczniów. 

Nie dostrzega się oczywistej możliwości poczynienia znacznych oszczędności na składkach 
na PFRON, które wiele szkół odprowadza automatycznie, bez świadomości, iż mają one 
charakter sankcji za niezatrudnianie niepełnosprawnych pracowników i nieprzyjmowanie 
niepełnosprawnych uczniów. Według naszej wiedzy, składki na PFRON odprowadzają 
niepotrzebnie nawet dyrektorzy placówek, do których uczęszczają dzieci z orzeczoną 
niepełnosprawnością. 

Wśród sposobów realizacji zapisanych w rozdziale zajmującym się zarządzaniem i finansami 
oświaty brakuje przede wszystkim jakichkolwiek odniesień do nabrzmiałego problemu 

nieprzekazywania szkołom zwiększonej subwencji oświatowej na zadania oświatowe 
wobec uczniów niepełnosprawnych.  

Brak automatycznego zwiększania budżetu takich placówek krępuje swobodę działania 
i elastyczność reagowania ich dyrektorów, obciążając ich zarazem bardzo trudnym zadaniem. 
Zasada „pieniądz idzie za uczniem” nie jest w pełni realizowana - wytyczne Biura Edukacji 
dla burmistrzów dzielnic, zarówno na rok 2009, jak i niestety na rok 2010, wśród 
obligatoryjnych wydatków szkół nie zawierały pozycji dotyczących obecności ucznia 
niepełnosprawnego w danej placówce. Tymczasem Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych nakłada na szkoły zadanie 
realizacji zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 4.1). 

Usztywniony system organizacji i finansowania działalności placówek sprzyja umieszczaniu 
uczniów niepełnosprawnych w szkołach integracyjnych, a zniechęca do ich edukacji 
w zwykłych szkołach ogólnodostępnych. W tych ostatnich uczeń niepełnosprawny może 
liczyć co najwyżej na dwie godziny tzw. zajęć rewalidacyjnych w tygodniu. Zajęcia te 
z reguły są prowadzone przez szkolnego pedagoga lub psychologa. Ich mechaniczne 
przydzielanie uczniom z orzeczeniem nie bierze pod uwagę zaleceń z poradni ani realnych 
potrzeb danego dziecka. 

W szkołach integracyjnych uczeń niepełnosprawny ma większą ofertę zajęć 
specjalistycznych. Placówki te zatrudniają z reguły także innych specjalistów, np. logopedę 
czy terapeutę integracji sensorycznej. Nie oznacza to, że środki idą automatycznie za danym 
dzieckiem do szkoły. Jednak budżet szkoły integracyjnej uwzględnia większą liczbę dzieci 
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o szczególnych potrzebach rozwojowych. Wiele zależy w tej sytuacji od rozeznania dyrektora 
takiej szkoły co do faktycznych potrzeb i możliwości poszczególnych uczniów. 

Generalnie budżet szkoły konstruowany jest bez uwzględnienia potrzeb konkretnego ucznia 
z orzeczeniem. Przy jego tworzeniu operuje się siatką godzin nauczycieli i specjalistów oraz 
etatami pracowników niepedagogicznych.  

Tymczasem subwencja oświatowa przekazywana Miastu jest zróżnicowana co do wysokości 
w zależności od niepełnosprawności dziecka. Wyodrębnione są cztery różne stawki dla 
czterech grup niepełnosprawności:  

P2 – upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, niedostosowanie społeczne, zaburzenia 
zachowania, zagrożenie uzależnieniem, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, choroby 
przewlekłe 

P3 – niewidomi i słabowidzący, niepełnosprawność ruchowa, zaburzenia psychiczne 

P4 – niesłyszący i słabosłyszący, upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym 

P5 – upośledzenie umysłowe w stopniu głębokim (realizujący obowiązek szkolny na 
zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych), niepełnosprawności sprzężone, autyzm 

Dodatkowo istnieje waga P6 dla uczniów niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych 
szkół. 

Dla szkół podstawowych wysokość subwencji oświatowej przekazywanej z MEN dla 
Warszawy wynosi w roku 2009 od 9 457 zł do 41 374 zł rocznie na ucznia. Środki te mają 
stanowić zachętę finansową dla dyrektorów szkół do przyjmowania takich dzieci 
i zaspokajania ich potrzeb rozwojowych zgodnie z zaleceniami określonymi przez poradnię 
w orzeczeniu.  

Jak na ironię, opisane wadliwe mechanizmy finansowania kształcenia dzieci 
niepełnosprawnych wynikają ze sztywnych rozwiązań, jakie Warszawa przyjęła dla swoich 
własnych, a więc publicznych placówek. Znajdują się one przede wszystkim w dokumencie 
„Standard organizacyjny szkoły podstawowej”, wydawanym corocznie przez Biuro Edukacji 
Urzędu m. st. Warszawy. Tworzy to oczywistą sytuację nierówności dzieci 
niepełnosprawnych w placówkach publicznych i niepublicznych. 

W przeciwieństwie do sztywnych regulacji w stosunku do budżetów szkół publicznych, 
środki na uczniów niepełnosprawnych w placówkach niepublicznych przekazywane są 
w pełnej wysokości subwencji z MEN dla Warszawy, gdyż obowiązek taki został ustawowo 
narzucony: 

 

„Dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których 

realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w 

wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju 

szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego, o której mowa w ust. 1 i 2, pod warunkiem że osoba prowadząca szkołę poda 

organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 

września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.” 

[Ustawa o systemie oświaty, art. 90 ust. 2a] 
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Rysunek 1.1. Kwota subwencji oświatowej naliczona na niepełnosprawnego ucznia szkoły 
publicznej nie trafia do placówki, w której się on uczy. 

 

 

 

Na uwagę w kontekście sytuacji w Warszawie zasługuje również  wydany w 2009 roku raport 
Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (jednostka Ministerstwa 
Edukacji Narodowej) pt. „Tendencje w kształceniu integracyjnym w Polsce w latach 2003-

2008”. 

W publikacji tej wskazuje się na wynaturzenie procesu tworzenia oddziałów integracyjnych, 
które w zamierzeniu miały stanowić tylko formę przejściową w budowaniu systemu edukacji 
włączającej, a więc odpowiadającej na specyficzne różnorodne potrzeby uczniów, w tym 
niepełnosprawnych, w lokalnie działających ogólnodostępnych placówkach. Raport 
interpretując obowiązujące przepisy oświatowe odnoszące się do dzieci z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego podkreśla, że „każde dziecko może uczęszczać do szkoły 

w swoim lokalnym środowisku, a dyrektor szkoły ma zapewnić warunki wspierania ucznia 

w szkole, jak najbliżej domu, tam gdzie uczy się rodzeństwo i rówieśnicy” (s. 18).  

Tymczasem wg Skarbnika m.st. Warszawy Miasto wydaje rocznie 12 mln złotych na 
dowożenie dzieci niepełnosprawnych do odległych od domu placówek. Kwota ta pochodzi 
z dochodów własnych Miasta, gdyż MEN zakazuje wykorzystywania na ten cel subwencji 
oświatowej. Dla porównania cała część subwencji przeznaczona dla Warszawy na realizację 
zadań oświatowych wobec uczniów niepełnosprawnych wynosiła w 2009 r. 115,5 mln zł 
(w tym 90,5 mln „dodatku” za niepełnosprawność). Wybudowanie od podstaw jednej szkoły 
kosztuje wg Skarbnika 20 mln zł, co uznaje się za mniej opłacalne niż dalsze codzienne, 
wieloletnie przewożenie chorych dzieci (!). Należy naszym zdaniem zweryfikować raz 

jeszcze cele polityki edukacyjnej wobec dzieci niepełnosprawnych. 

Z raportu CMPPP wynika też, że w latach 2004-2008 Warszawa obok innych gmin brała 
udział w pilotażowym programie MEN „Szkoła dla wszystkich”, w ramach którego 4 szkoły 
promowały ideę włączania uczniów niepełnosprawnych do szkół ogólnodostępnych. Niestety, 
nie znajdujemy śladów realizacji tego pilotażu w „Polityce edukacyjnej m.st. Warszawy”. 
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Autorzy omawianego raportu CMPPP na temat kształcenia integracyjnego dochodzą do 
„niepokojącego wniosku, że często szkoły otwierają więcej oddziałów integracyjnych 

i ‘specjalizują się w dzieciach niepełnosprawnych’”.  

Ich zdaniem „jest to niewłaściwa tendencja, która przeczy zasadom tworzenia oddziałów 

integracyjnych, do których miały uczęszczać dzieci z najbliższego środowiska, a obecnie są 

dowożone również z odległych miejsc. Szkoły integracyjne miały rozwijać idee integracji, 

promować powstawanie nowych szkół. Obecnie można stwierdzić, że rzadziej powstają nowe 

placówki z oddziałami integracyjnymi, natomiast coraz więcej szkół na poziomie jednego 

rocznika uruchamia kolejne oddziały integracyjne. Szkoły integracyjne podobnie jak szkoły 

specjalne zaczęły być hermetyczne. W placówkach tych wzrasta liczba uczniów 

niepełnosprawnych, których problemy zaczynają dominować, wówczas rodzice dzieci 

zdrowych niechętnie posyłają swoje dzieci do tych szkół” (s. 24).  

Do tej gorzkiej konstatacji wypada dodać uwagę, że brutalne stwierdzenie „zdrowe dzieci nie 

chcą się uczyć z waszymi dziećmi” należy wg relacji rodziców do repertuaru argumentów 
niektórych pracowników warszawskiego samorządu, jakimi posługują się tłumacząc brak 
miejsc w klasach integracyjnych. 

Cytowany raport CMPPP wprost nazywa to zjawisko „ponownym tworzeniem środowisk 

segregacyjnych w integracji” i uznaje, iż „bezpieczniejszą sytuacją jest kształcenie 

włączające, które oznacza obecność pojedynczych uczniów niepełnosprawnych 

w poszczególnych klasach” (s. 49). 

Wg danych Systemu Informacji Oświatowej (stan na 30.09.2008) w roku 2008 zaledwie 15% 
niepełnosprawnych uczniów szkół podstawowych w Warszawie uczęszczało do 143 placówek 
ogólnodostępnych, natomiast aż 43% było skoncentrowanych w 29 szkołach z oddziałami 
integracyjnymi. Odsetek dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do szkół specjalnych był 
podobny jak dla całej Polski (41%, ulokowanych w 38 szkołach specjalnych). Natomiast 
w porównaniu z Warszawą, w całej Polsce aż 58% niepełnosprawnych uczniów szkół 
podstawowych to uczniowie szkół ogólnodostępnych, które tym samym muszą sprostać 
kształceniu takich dzieci, zamiast odsyłać je do wyspecjalizowanych placówek 
„integracyjnych”. 

Jeszcze gorsze są wskaźniki dla niepełnosprawnych warszawskich przedszkolaków: 
w ogólnodostępnych przedszkolach znajduje się tylko 5% takich dzieci (w całej Polsce – 
53%). 

W ten sposób zamiast integracji z lokalnym środowiskiem mamy w Warszawie 
od najwcześniejszego dzieciństwa odgórnie zaplanowaną i monitorowaną izolację społeczną 
osób niepełnosprawnych i realną segregację w oświacie. 

 

1.3. Tło projektu „Wszystko jasne” 

Przystępując do realizacji projektu sądziliśmy, że Biuro Edukacji m.st. Warszawy nie zdaje 
sobie sprawy, jak dalece niewystarczająca w stosunku do potrzeb i niedostosowana do liczby 
dzieci w poszczególnych dzielnicach jest oferta placówek integracyjnych. Prowadzi to do 
tego, że na jedno miejsce zgłasza się kilkoro chętnych niepełnosprawnych dzieci. Przy braku 
monitorowania kryteriów i procedur rekrutacji dochodzi do nieprawidłowości. Ich wspólną 
przyczyną jest – mówiąc językiem ekonomicznym - przewaga popytu nad podażą miejsc 
(„rynek dyrektora”), a także wadliwe rozdzielanie przez samorząd środków, niezgodne 
z przeznaczeniem subwencji oświatowej. Na tym etapie nie zdawaliśmy sobie jeszcze sprawy 
z segregacyjnego charakteru przyjętych w Warszawie priorytetów edukacyjnych. Wydawało 
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nam się, że zwiększenie liczby miejsc w placówkach integracyjnych i poprawa realizacji 
zaleceń realizowanych w tym typie placówek wystarczą dla złagodzenia obserwowanych 
problemów. 

Najczęstsze zgłaszane przez rodziców nieprawidłowości to: 
- informowanie przez dyrektorów lub sekretarki już w czasie wstępnej rozmowy 

telefonicznej, że dziecko nie ma szans na miejsce w danej placówce (znaczna liczba 
dzieci pozostaje poza ewidencją),  

- tzw. „castingi”, a więc wzywanie dziecka na indywidualne spotkanie z dyrekcją 
i personelem placówki, mimo szczegółowej diagnozy i zaleceń zawartych 
w orzeczeniu,  

- podwyższanie przez przedszkola minimalnego wieku dla dzieci niepełnosprawnych 
do lat 4,  

- preferowanie określonych typów niepełnosprawności (specjalizacja) a odrzucanie 
innych (niekiedy nawet wpisane do statutu placówki),  

- stosowanie naprzemiennie argumentów o istniejącej rejonizacji lub jej braku,  
- pochopne odsyłanie dzieci do placówek specjalnych.  

Wszystkie te praktyki są sprzeczne z prawem oświatowym. Po przyjęciu dziecka do placówki 
obserwowano w wielu szkołach dalsze nieprawidłowości:  

- przerzucanie na rodziców realizacji zaleceń z orzeczeń,  
- sugerowanie rodzicom, że dziecko może nie uzyskać promocji do następnej klasy, jeśli 

rodzice będą domagać się realizacji zaleceń,  
- wypychanie dziecka z placówki (uporczywe sugerowanie innych placówek),  
- wypychanie dziecka na nauczanie indywidualne,  
- dopłacanie z kieszeni rodziców dodatkowego wynagrodzenia dla asystentów 

zatrudnionych przez szkoły (z oficjalnym wynagrodzeniem w wysokości niecałych 
500 zł miesięcznie za ½ etatu),  

- przerzucanie na rodziców rekrutacji asystentów. 

Przed przystąpieniem do realizacji projektu zidentyfikowaliśmy we współpracy z innymi 
organizacjami trzy podstawowe problemy o charakterze systemowym, leżące u podłoża 
doświadczanych przez rodziny trudności. Są to: 

- brak zarządzania danymi w procesie planowania liczby miejsc i liczby placówek 
integracyjnych w poszczególnych dzielnicach,  

- brak końcowego ogniwa w łańcuchu przekazywania środków z kwoty uzupełniającej 
subwencji oświatowej z MEN do końcowych wykonawców zadań oświatowych, 
a więc placówek,  

- długotrwały zator komunikacyjny w kontaktach rodziców z warszawskimi 
instytucjami oświatowymi. 

Udało się nam ustalić, że źródłem tych trzech systemowych patologii jest brak informacji 
i niewłaściwe zarządzanie istniejącą niepełną informacją o zapotrzebowaniu na miejsca w 
różnego typu placówkach, a także naruszenia zakładanego w przepisach wykonawczych MEN 
sposobu wykorzystania przez samorząd Warszawy subwencji oświatowej w odniesieniu do 
uczniów niepełnosprawnych.  

Najkrócej ujmując istotę tych naruszeń, Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy dokonywało 
w ostatnich latach podziału tej części subwencji w sposób uśredniony dla różnych rodzajów 
niepełnosprawności, przydzielając po 22 tys. zł rocznie na ucznia z orzeczeniem, i to tylko 
placówkom integracyjnym.  
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Wielką niewiadomą stanowił dla nas nadal sposób przydzielania środków placówkom 
specjalnym. Bez dodatkowych środków pozostawały według relacji rodziców i dyrektorów 
szkoły ogólnodostępne, kształcące dzieci niepełnosprawne. 

Przystępując do realizacji projektu „Wszystko jasne” dysponowaliśmy wstępną wiedzą 
o wielkości środków otrzymywanych przez Miasto z racji kształcenia uczniów 
niepełnosprawnych. W roku 2008 Warszawa otrzymała z budżetu państwa 78,6 mln zł 
z  samego tylko tytułu zwiększonych zadań oświatowych wobec uczniów 
niepełnosprawnych. Stanowiło to 0,8% wszystkich dochodów miasta (które wyniosły w 2008 
r. 9 885 mln zł) i jednocześnie 8,5% całej subwencji oświatowej dla miasta Warszawy 
(wynoszącej 922 mln zł). Oznacza to, że co dwunasta złotówka z subwencji oświatowej 
przeznaczona była przez MEN na realizowanie przez Warszawę dodatkowych zadań 
oświatowych wobec uczniów niepełnosprawnych. 

Warszawa kształciła w 2008 roku we wszystkich typach szkół 208 952 uczniów, z czego 
6216, a więc 3%, stanowili uczniowie z orzeczeniem o określonym rodzaju 
niepełnosprawności (dane z metryczki subwencji oświatowej dla Warszawy w 2008 r.). Około 
połowy tych uczniów stanowiły lżejsze przypadki, takie jak upośledzenie umysłowe 
w stopniu lekkim czy zaburzenia zachowania. 

Najcięższe niepełnosprawności to te, gdzie współwystępuje ich kilka na raz 
(tzw. niepełnosprawność sprzężona), głębokie upośledzenie oraz autyzm. Takich uczniów 
było w 2008 r. w Warszawie ponad 1082, w tym blisko 200 autystycznych. (Na całym 
świecie, w tym także w Warszawie, obserwowany jest trend wzrostowy zaburzeń ze spektrum 
autyzmu, co znajduje odzwierciedlenie w szacowanych przez Biuro Edukacji liczbach 
uczniów z tego typu problemami.) 

Zaobserwowaliśmy, że największe koszty błędnego podziału środków przez Biuro Edukacji 
ponoszą rodzice tych dzieci, które wymagają najintensywniejszych oddziaływań, w tym 
dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Muszą oni realizować zalecenia terapeutyczne 
poza szkołą, mimo iż zgodnie z przywołanymi wcześniej przepisami to szkoła powinna 
zapewnić realizację zaleceń z orzeczeń wystawianych przez poradnie.  

Nie mając odpowiednich środków, a w dodatku pozostając w zależności od samorządu, który 
jest organem prowadzącym, dyrektorzy przerzucają na rodziców realizację zaleceń 
z orzeczeń, wykorzystując ich nieznajomość przepisów. W przypadku kosztownych terapii, 
takich jak terapia integracji sensorycznej, rynkowa stawka w Warszawie wahał się w roku 
2008 od 60 do 80 zł za godzinę. W publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, 
o ile prowadzą ten rodzaj terapii, wszystkie terminy są od dawna zapełnione. Tymczasem 
niepełnosprawne dzieci powinny uczestniczyć w tym typie zajęć regularnie przez kilka lat, 
przynajmniej raz w tygodniu. Jak łatwo obliczyć, oznacza to wieloletnie obciążenie budżetu 
domowego kwotą ok. 300 zł miesięcznie. A jest to tylko jedna z różnych zalecanych przez 
poradnie terapii w przypadku niektórych uczniów. 

Próba uzyskania zgodnie z prawem terapii w szkole kończy się w wielu przypadkach 
oskarżaniem rodziców o roszczeniowość wobec placówki. Powoduje to narastanie 
wzajemnych pretensji i napięcia między rodziną a szkołą, co w konsekwencji odbija się na 
niepełnosprawnym dziecku. 

Biuro Edukacji podjęło w 2008 roku pewne działania zmierzające do zracjonalizowania 
od 2009 roku wydatkowania subwencji oświatowej. Przykładowo, w wytycznych Biura 
Edukacji w sprawie konstrukcji budżetu w zakresie zadań oświatowych, skierowanych 
w lipcu 2008 r. do burmistrzów dzielnic, przekazano „do ewentualnego wykorzystania” 
zróżnicowane wskaźniki, uwzględniające m.in. rodzaj niepełnosprawności ucznia. Ponadto 
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w wydanym przez Miasto folderze informacyjnym na temat budżetu na rok 2009 
zamieszczono zapożyczone z MEN hasło „Pieniądz idzie za uczniem” wraz ze stosowną 
ilustracją. 

Jednak działania te ograniczały się do wskazania dzielnicom możliwych kierunków działań, 
z podkreślaniem ich autonomii. Mimo nadziei naszego środowiska na dalsze zmiany, budżety 
szkół nadal konstruowane są według starych zasad, a więc bez uwzględnienia w nich 
szczególnych potrzeb uczniów z określonymi rodzajami niepełnosprawności. Tym samym 
sytuacja w poszczególnych placówkach nie uległa zmianie. Oczekiwaliśmy – i oczekujemy - 
od miasta zmiany polityki edukacyjnej miasta wobec uczniów z orzeczeniem, wiążącej 

także dla dzielnic.  

W tej sytuacji w lutym 2009 r. został podjęty projekt „Wszystko jasne”. Jego głównym celem 
było uzyskanie systematycznych wiarygodnych danych dotyczących sytuacji edukacyjnej 
uczniów niepełnosprawnych w Warszawie. 

Dzięki środkom Programu Działań Strażniczych Fundacji im. Stefana Batorego możliwe było 
zrealizowanie działań wymagających poniesienia znacznych kosztów: zatrudnienie 
pracownika do prac biurowych, związanych z gromadzeniem danych, prowadzenie 
intensywnej i żmudnej korespondencji, kopiowanie dokumentów, rozmowy telefoniczne 
i spotkania. 

 
W ramach projektu podjęto systematyczne działania ukierunkowane na pozyskanie 
miarodajnych informacji o skali i strukturze niepełnosprawności wśród uczniów w Warszawie 
oraz o stopniu zaspokojenia potrzeb.  

1. W marcu 2009 r. Przedstawiliśmy cele projektu dyrekcji Biura Edukacji Urzędu m. st. 
Warszawy. 

2. Założyliśmy stronę internetową projektu, na której systematycznie zamieszczamy 
informacje, dotyczące działań podejmowanych w ramach projektu, jak też przydatne 
informacje i wskazówki dla rodziców. 

3. Ustaliliśmy sposób podziału subwencji oświatowej w roku 2009 w Warszawie (dane z 
metryczki subwencji). 

4. W oparciu o dane Biura Edukacji sporządziliśmy bazę teleadresową sześciu kategorii 
warszawskich placówek oświatowych (przedszkola i szkoły podstawowe: 
ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi oraz specjalne). 

5. Po opracowaniu narzędzi badawczych (formaty baz danych, kwestionariusze), 
przystąpiliśmy od marca 2009 r. do realizacji badań wśród dyrektorów placówek 
oświatowych (ankieta telefoniczna), a od kwietnia 2009 r. - wśród rodziców (ankieta 
online i w wersji papierowej, dystrybuowana przez organizacje pozarządowe) oraz. 
Zrealizowaliśmy w sumie 408 wywiadów z dyrektorami placówek (publicznych szkół 
podstawowych i przedszkoli wszystkich typów: ogólnodostępnych integracyjnych 
i z oddziałami integracyjnymi oraz specjalnych), a także 129 ankiet z rodzicami dzieci 
niepełnosprawnych. 

6. W żmudnym procesie uzyskiwania dostępu do informacji publicznej, wymagającym 
w kilku przypadkach interwencji Rzecznika Informacji Publicznej Urzędu m. st. 
Warszawy, otrzymalismy z Biura Edukacji oraz Wydziałów Oświaty i Wychowania 
w dzielnicach Warszawy arkusze organizacyjne przedszkoli i szkół podstawowych 
(ogólnodostępnych, z oddziałami integracyjnymi i specjalnych), zaś z Miejskiego 
Biura Finansów Oświaty i Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty - budżety tych 
placówek. W niektórych dzielnicach udało nam się dostać tylko tzw. stronę 
zatwierdzającą arkuszy (mimo wystąpienia o szerszy zakres informacji). 
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7. Dzięki współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi oraz kampanii medialnej 
nawiązaliśmy wiele kontaktów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Prowadziliśmy 
dla nich regularne poradnictwo (w formie spotkań osobistych, poprzez mejle 
i rozmowy telefoniczne). 

8. W czerwcu 2009 r. zorganizowaliśmy debatę publiczną o sytuacji dzieci 
niepełnosprawnych w Warszawie w formie tzw. kawiarni obywatelskiej w ramach Dni 
Warszawskich Organizacji Pozarządowych. Podczas debaty rozstrzygnęliśmy 
zorganizowany przez nas konkurs dla dzieci niepełnosprawnych „Ja i moja klasa”. 

9. Nawiązaliśmy kontakt z radnymi z Komisji Edukacji i Rodziny Rady m. st. 
Warszawy. Udało się nam na tyle zainteresować radnych naszymi problemami, że 
kontakt ten przerodził się w systematyczną współpracę. Dzięki interpelacjom 
i zapytaniom radnych (szczególnie pani Ewy Masny i pani Katarzyny Munio) 
uzyskaliśmy wiele nowych informacji. Na posiedzeniu Komisji w dniu 8 września 
2009 r. pani radna Ewa Masny zaproponowała powołanie zespołu do spraw 
współpracy z  Komisją Pomocy Społecznej w sprawie dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej. Pierwsze spotkanie tego zespołu, w którym uczestniczyli także 
przedstawiciele naszego Stowarzyszenia, odbyło się 20 listopada 2009 r. 

10. Prowadziliśmy kampanię informacyjną w mediach – ukazała się relacja w „Gazecie 
Stołecznej” (w kwietniu 2009 r.), wystąpiliśmy w audycji radiowej w Programie I 
Polskiego Radia (wrzesień 2009 r.), w październiku 2009 r. ukazał się tekst 
w „Trybunie”. 

11. Braliśmy i bierzemy aktywny udział w konsultacjach społecznych Warszawskiego 
Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, w szczególności naciskając na 
wprowadzenie zapisów dotyczących zaspokojenia potrzeb edukacyjnych 
niepełnosprawnych uczniów we wszystkich typach placówek. 

 
Na obecnym etapie zrezygnowaliśmy jedynie z planowanych pierwotnie wywiadów 
z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych, gdyż opóźnienie w pozyskiwaniu 
informacji urzędowych postawiło na razie pod znakiem zapytania możliwość zadania trafnych 
pytań tej grupie specjalistów. 
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2. Perspektywa szkoły 
 

Skontaktowaliśmy się z wszystkimi publicznymi szkołami podstawowymi i wszystkimi 
publicznymi przedszkolami wszystkich typów w Warszawie. W przypadku placówek 
specjalnych funkcjonujących przy szpitalach zrezygnowano z przeprowadzania ankiety, gdyż 
okazało się, że pytania naszego kwestionariusza nie dotyczyły tego typu placówek. 

Dane teleadresowe zostały pobrane z wykazu udostępnionego na stronie Biura Edukacji 
Urzędu m.st. Warszawy z datą 11.12.2008 r. 

Zrealizowano w sumie 409 wywiadów z dyrektorami (w niektórych przypadkach 
wicedyrektorami) placówek, w tym 155 z dyrektorami szkół podstawowych (82% 
wszystkich) i 254 z dyrektorami przedszkoli (78% wszystkich). 

Szczegółową strukturę zrealizowanych wywiadów można znaleźć w Aneksie.  

 

2.1. Szkoły podstawowe 

Uzyskany poziom odpowiedzi jest wyjątkowo wysoki jak na tego typu badania (82%). Nieco 
częściej udziału w badaniach odmawiali dyrektorzy szkół integracyjnych* (26%) niż 
ogólnodostępnych (16%) czy specjalnych (13%). Wysoką skłonność do współpracy 
traktujemy jako jeden z przejawów żywego zainteresowania dyrektorów warszawskich szkół 
podstawowych tematem tzw. edukacji włączającej i sposobów jej finansowania. 

Pytania wywiadu dotyczyły struktury szkoły (liczba dzieci, liczba oddziałów, uczniowie 
spoza rejonu), liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
i z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania, a także kluczowe z punktu widzenia 
naszego projektu pytania o problemy, z jakimi musi sobie poradzić szkoła w związku 
z obecnością niepełnosprawnych uczniów, ocenę możliwości realizacji przez szkołę zaleceń 
zawartych w orzeczeniu z poradni oraz dodatkowych środków otrzymywanych przez szkoły 
na zaspokojenie specjalnych potrzeb uczniów z orzeczeniem. Szkoły integracyjne i specjalne 
pytano także o stopień trudności, z jakim wiąże się dla szkoły obecność uczniów 
z określonymi rodzajami niepełnosprawności, oraz o przypadki zmiany typu szkoły przez 
uczniów (zob. kwestionariusze w Aneksie). 

 

2.1.1. Problemy szkół ogólnodostępnych 

Spośród tych szkół, w których uczą się dzieci z orzeczeniem, jedynie 14% nie odnotowuje 
z tego tytułu żadnych problemów. 

Pozostałe skarżą się przede wszystkim na niemożność zatrudnienia specjalistów 
w odpowiednim wymiarze godzin i brak możliwości zorganizowania indywidualnego 
wsparcia w klasie dla dziecka z orzeczeniem (po 35%), bariery architektoniczne (33%), brak 
współpracy z rodzicami (24%), zbyt liczne klasy (16%). 

 

                                                 
* Dla uproszczenia opisu określenie „szkoły integracyjne” będzie dalej stosowane także do placówek 
z oddziałami integracyjnymi. Odpowiada to jego potocznemu stosowaniu. 
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Tabela 2.1. Katalog problemów zgłaszanych przez szkoły podstawowe ogólnodostępne 
kształcące dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego: 
 
Częstość 
wskazań 

Problem 

35% brak specjalistów / niemożność zatrudniania specjalistów 
35% brak pedagoga wspomagającego / indywidualnego wsparcia dla dziecka w czasie 

lekcji 
33% bariery architektoniczne 
24% brak współpracy / trudny kontakt z rodzicami 
16% zbyt liczne klasy 
14% za mało godzin dla specjalistów / na zajęcia wspomagające / na rewalidację 
12% dezorganizacja / utrudnianie lekcji przez uczniów z orzeczeniem 
12% problemy z tworzeniem indywidualnych programów 
12% rodzice nie biorą orzeczeń / nie ujawniają orzeczeń / nie robią badań 
6% agresja ze strony dzieci z orzeczeniem / zagrożenie bezpieczeństwa pozostałych 

uczniów 
4% brak wsparcia metodycznego / wsparcia dla nauczycieli 
4% za mało godzin dla nauczycieli wspomagających 
4% brak pomieszczeń 
4% ciasnota / mały budynek 
2% brak kształcenia nauczycieli 
2% zaburzone relacje między dziećmi / potrzeba zajęć grupowych, nauki współżycia 
2% brak wsparcia dla szkoły z zewnątrz /  poradni / brak pomocy w rozwiązywaniu 

problemów 
2% problemy z egzaminami / testami / realizacją programu 
2% niewydolna rodzina 
2% problemy z rodzicami dzieci zdrowych 
2% agresja ze strony dzieci zdrowych wobec chorych 
2% brak szkoleń specjalistycznych z zakresu konkretnych niepełnosprawności 
2% trudności w uzyskaniu orzeczenia 
2% brak pielęgniarki na stałe 

 
 
 

2.1.2. Rodzaje niepełnosprawności 

Zróżnicowane wagi stosowane w naliczaniu subwencji oświatowej stanowią odzwierciedlenie 
stopnia wysiłku i wielkości środków, jaki szkoła wkłada czy powinna włożyć w kształcenie 
ucznia z daną niepełnosprawnością zgodnie z zaleceniami z orzeczenia. 

Przedstawiliśmy więc dyrektorom szkół i przedszkoli integracyjnych i specjalnych dwanaście 
kategorii niepełnosprawności i poprosiliśmy ich o określenie, na ile dana niepełnosprawność 
jest dla placówki „łatwa lub „trudna”, w sensie nakładu dodatkowej pracy i innych kosztów. 
Na siedmiostopniowej skali 1 oznaczało „łatwy”, a 7 – „trudny” rodzaj niepełnosprawności. 

Z reguły w przypadku, gdy dyrektorzy nie mieli u siebie w placówce danej 
niepełnosprawności, powstrzymywali się od jej oceny.  
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Ocena dokonywana była z punktu widzenia trudności dla szkoły. Ocena ta różni się 
w zależności od tego, czy dokonywali jej dyrektorzy szkół specjalnych, czy też 
integracyjnych. Ocena szkół integracyjnych w większym stopniu wpłynęła na ocenę ogólną, 
gdyż ta grupa placówek jest liczniejsza. Natomiast pamiętać należy, że ocena dyrektorów ze 
szkół specjalnych jest dokonywana przez osoby mające bezpośrednie doświadczenie ze 
wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, oparte na liczniejszej z reguły grupie uczniów 
niepełnosprawnych. Dlatego oceny obu grup zaprezentowano również odrębnie. 

 

Rysunek 2.1. Ocena trudności różnych niepełnosprawności dla szkoły (łącznie dyrektorzy 
szkół integracyjnych i specjalnych) 
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Rysunek 2.2. Ocena trudności różnych niepełnosprawności dla szkoły dla dwóch typów szkół: 
integracyjnych i specjalnych 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Le
kk

ie
 u

po
śl
ed

ze
ni

e 
um

ys
ło
w
e

N
ie

do
sł
ys

zą
cy

N
ie

do
w
id
zą

cy

N
ie
pe

łn
os

pr
aw

no
ść

 ru
ch

ow
a 

(w
óz

ek
)

AD
H
D

Zes
pó

ł A
sp

er
ge

ra

Aut
yz

m

U
m

ia
rk

ow
an

e 
up

oś
le

dz
en

ie
 u

m
ys

ło
w
e

N
ie

w
id

om
i

N
ie
sł
ys

zą
cy

Zna
cz

ne
 u

po
śl
ed

ze
ni
e 

um
ys

ło
w
e

U
po
śl
ed

ze
ni
e 

gł
ęb

ok
ie

integracyjne

specjalne

 

 

2.1.3. Realizacja zaleceń 

W odpowiedzi na pytanie o ocenę możliwości realizowania przez szkołę zaleceń zawartych 
w orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej dyrektorzy relacjonowali znaczne 
trudności. Niespełna połowa szkół ogólnodostępnych, w których uczą się dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, deklaruje realizację wszystkich zaleceń 
(43%), sporo (39%) ma problemy z ich realizacją, a 14% deklaruje, iż stara się realizować 
zalecenia. 

Opinie te znajdują potwierdzenie w analizowanych w dalszej części raportu wypowiedziach 
rodziców. 

 

2.1.4. Bez orzeczeń 

Poprosiliśmy dyrektorów o oszacowanie, ilu uczniów w ich szkołach mogłoby jeszcze 
uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, gdyby rodzice o nie wystąpili.  

Szacowana liczba takich uczniów we wszystkich szkołach podstawowych w Warszawie 
wynosi 480. Zdaniem 40% dyrektorów szkół ogólnodostępnych nie ma w ich placówce takich 
uczniów, którzy mogliby dostać orzeczenie. Pozostali wskazywali zróżnicowane ilości 
uczniów, od 1 do 15 (średnio w tych szkołach, w których dostrzega się taką możliwość, 
dotyczy ona 4 uczniów).  

Dyrektorzy szkół, szacując liczbę uczniów, którzy mogliby uzyskać orzeczenie, często 
opisywali konkretny rodzaj obserwowanych zaburzeń rozwoju.  
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Dominującą grupę w relacjach ze szkół ogólnodostępnych stanowią zaburzenia zachowania 
(wymienione przez 20 dyrektorów), a w dalszej kolejności zaburzenia intelektualne (16), 
ADHD (4), zaburzenia emocjonalne (4), niedostosowanie społeczne (3), zespół Aspergera (2) 
zaburzenia psychiczne (1), autyzm (1), niepełnosprawność sprzężona (1). 

Natomiast w szkołach integracyjnych szacowana średnio w placówce liczba dzieci bez 
orzeczeń, które mogłyby je otrzymać, jest znacznie wyższa. Tylko 10% dyrektorów takich 
szkół stwierdziło, że nie ma u nich dzieci, które mogłyby dostać orzeczenie, zaś pozostali 
wskazywali średnio na 9 takich dzieci.  

W komentarzach dyrektorów szkół integracyjnych struktura dostrzeganych zaburzeń była 
podobna: dwukrotnie pojawiły się zaburzenia zachowania, a po jednym razie wymieniono 
ADHD, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia intelektualne i niedostosowanie społeczne. 

Różnica między szkołami ogólnodostępnymi a integracyjnymi może świadczyć z jednej 
strony o większym wyczuleniu pedagogów w placówkach integracyjnych na zaburzenia 
rozwojowe u uczniów, z drugiej zaś o tym, że część rodziców świadomie zapisuje dzieci do 
szkoły integracyjnej jako „zdrowe”, mimo że zdaje sobie sprawę z występujących 
problemów, a niekiedy ma nawet orzeczenie dla swojego dziecka, jednak nie przedkłada go 
w szkole. 

Wyniki badań potwierdzają równoległe występowanie obu tych zjawisk. W przypadku szkół 
ogólnodostępnych istnieje bowiem wyraźna zależność między tym, czy szkoła ma już 
uczniów z orzeczeniem, a tym, czy dostrzega możliwość uzyskania orzeczenia także przez 
inne dzieci. Kontakt pedagogów z uczniem niepełnosprawnym z pewnością uwrażliwia ich na 
podobne problemy rozwojowe u jego „zdrowych” rówieśników. 

Jednocześnie wypowiedzi dyrektorów, a także samych rodziców, dokumentują również drugi 
z wymienionych procesów – ukrywanie orzeczeń przez rodziców, niewystępowanie o nie, 
a wreszcie znaczne trudności w ich uzyskaniu dla niektórych rodzajów zaburzeń 
rozwojowych. Oto garść typowych wypowiedzi dyrektorów szkół ogólnodostępnych: 

 „Dziecko ma orzeczenie ale rodzice nie przedstawili go szkole.” 

„Rodzice sobie nie życzyli, takie jest ich prawo, nie możemy jako szkoła wywierać nacisków. 

Często się spotykamy w zespołach wychowawczych. Mają diagnozę, ale nie przechodzą przez 

poradnię. Mielibyśmy podstawę prawną, dodatkowe zajęcia, godzinę czy więcej.” 

 „Staramy się nakłonić rodziców do przeprowadzania badań.” 

 „Jest jedno dziecko z lekkim upośledzeniem umysłowym. Rodzice zatajają przed szkołą pewne 

informacje, nie podejmują współpracy ze szkołą. Szkoła wie, że dziecko ma orzeczenie ale nie 

zostało ono przedstawione przez opiekunów.” 

„W przypadku dzieci z zaburzeniami zachowania, ADHD,  trudno jest uzyskać orzeczenie.” 

„W klasie I  przeprowadzane są z rodzicami rozmowy o konieczności przeprowadzenia 

badań.” 

„Rozmowy z rodzicami nic nie dają” 

 „Staramy się dotrzeć, najczęściej mają [orzeczenia], egzekwujemy.” 

„Szkoła pracuje z rodzicami, żeby poddano dzieci badaniom.” 

„W zerówce jest dziecko, które powinno być przebadane, ale rodzice nie wyrażają zgody.” 

„Rodzice nie udzielają nam informacji na temat przeprowadzanych badań i wydawanych 

opinii.” 



 21

 

Wszystkie powyżej cytowane wypowiedzi pochodzą od dyrektorów szkół ogólnodostępnych. 
Dyrektorzy szkół integracyjnych skarżyli się tylko na trudności z uzyskaniem orzeczenia, 
jakie pojawiają się ze strony poradni.  

Dlaczego zatem tak często zdarza się, że rodzice uczniów szkół ogólnodostępnych nie 
występują o orzeczenie, które mogłoby pomóc ich dziecku w uzyskaniu potrzebnego mu 
wsparcia? W świetle obowiązującego standardu organizacyjnego i sposobu konstruowania 
budżetów szkół, uczeń z orzeczeniem może w szkole ogólnodostępnej liczyć jedynie na dwie 
godziny tygodniowo tzw. rewalidacji. Zapewne nie każdy rodzic uważa, że etykietowanie 
dziecka potrzebą kształcenia specjalnego jest warte tych dwóch godzin. Natomiast dziecko 
z orzeczeniem staje się niekiedy przedmiotem takiego rodzaju zainteresowania, które wcale 
nie musi służyć jego dobru, gdyż w szkole ogólnodostępnej uzyskanie orzeczenia jest 
równoznaczne z sugerowaniem zmiany szkoły. Świadczą o tym wypowiedzi niektórych 
dyrektorów: 

„Zdarzają się takie dzieci, ale gdy uzyskają orzeczenie trafiają do sąsiedniej szkoły 

integracyjnej.” 

„Jeden uczeń jest w trakcie badań i namawiamy rodziców na szkołę z oddziałami 

integracyjnymi.” 

 

W rozumieniu pedagogów jest to działanie dla dobra dziecka, które w szkole integracyjnej ma 
lepszy dostęp do specjalistów. Co więcej, jak pokazaliśmy w części 1, jest to też zgodne 
z wizją władz miasta. Jednak dla samego dziecka zmiana szkoły jest zawsze bardzo trudnym 
przeżyciem. Z punktu widzenia obowiązujących przepisów racjonalne byłoby zapewnienie 
dziecku wsparcia w dotychczasowym środowisku i skierowanie do obecnej szkoły dziecka 
należnych jej środków, wynikających ze sposobu podziału subwencji oświatowej. Przecież to 
pieniądz ma „iść za uczniem”, nie zaś uczeń za (i tak okrojonym!) pieniądzem. 

Niestety, powyższe wypowiedzi dyrektorów raz jeszcze potwierdzają planowo segregacyjny 
charakter szkolnictwa „integracyjnego” w Warszawie. Generalnie wielu rodziców intuicyjnie 
czuje, że przedstawienie w szkole ogólnodostępnej orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego oznaczać będzie dla dziecka i jego rodziny same problemy. 

Dodatkowy problem stanowi niechęć poradni do wystawiania orzeczeń. Z wypowiedzi 
dyrektorów szkół ogólnodostępnych wynika, że dotyczy to przede wszystkim zaburzeń 
zachowania: 

„Dzieci mają opinię lekarską o ADHD, ale nie mają orzeczenia z poradni. Poradnia 

niechętnie wydaje orzeczenia.” 

„Jest problem z uzyskaniem orzeczenia z poradni. Bywa również, że rodzice nie przedstawiają 
szkole orzeczeń.” 

„W przypadku dzieci z zaburzeniami zachowania (ADHD) trudno jest uzyskać orzeczenie.” 

 

Podobnie brzmią głosy dyrektorów szkół integracyjnych, pytanych o problemy związane 
z kształceniem uczniów niepełnosprawnych: 

„Namawiamy rodziców do przeprowadzania badań ale poradnie nie wydają orzeczeń tylko 

opinie.” 

„Poradnie nie chcą dawać orzeczeń głównie dla zaburzeń zachowania.” 
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2.1.5. Nauczanie indywidualne 

W szkołach podstawowych, które uczestniczyły w badaniach, na nauczaniu indywidualnym 
pozostaje łącznie 266 dzieci (118 w badanych szkołach ogólnodostępnych, 64 – 
w integracyjnych oraz 54 w specjalnych). 

Uczniowie na nauczaniu indywidualnym są w połowie szkół specjalnych (w sumie 54 dzieci, 
średnio 6 uczniów na każdą ze szkół specjalnych, w których są dzieci na nauczaniu 
indywidualnym), w 2/3 szkół ogólnodostępnych (w sumie 148 uczniów, średnio dwoje takich 
dzieci na każdą szkołę, w której są obecne) i w aż ¾ szkół integracyjnych (w sumie 64 dzieci, 
średnio 3 takich dzieci na każdą szkołę, w której są obecne). 

Powody indywidualnego nauczania najczęściej wymieniane przez dyrektorów 71 szkół 
ogólnodostępnych, które prowadzą takie nauczanie, to: choroby somatyczne (wymienione 
przez 42 szkoły - na ogół złamania, urazy powypadkowe, nowotwory, zaburzenia odporności, 
padaczka, astma i alergia), ADHD (12 szkół), zaburzenia zachowania (10 szkół) i zaburzenia 
emocjonalne (9 szkół). W dalszej kolejności wymieniano także zaburzenia psychiczne (6 
szkół), zespół Aspergera (5 szkół), upośledzenie intelektualne (5 szkół), fobię szkolną (4 
szkoły). W pojedynczych szkołach opisywano nauczanie indywidualne w przypadku 
głębokiego upośledzenia, mikrouszkodzeń mózgu, FAS, zespołu Touretta, bariery językowej 
u obcokrajowca, możliwości tylko zajęć rewalidacyjnych, autyzmu, trudności adaptacyjnych, 
zaburzeń koncentracji uwagi, zaburzeń psychofizycznych i niepełnosprawności ruchowej. 

W 21 szkołach integracyjnych, w których prowadzi się nauczanie indywidualne, dyrektorzy 
wymieniali następujące schorzenia uniemożliwiające naukę w klasie: choroby somatyczne (12 
szkół), niedostosowanie społeczne (5 szkół), ADHD (4 szkoły), zaburzenia zachowania (4 
szkoły), autyzm (4 szkoły), zespół Aspergera (2 szkoły), zaburzenia psychiczne (2 szkoły), 
niepełnosprawność intelektualna (2 szkoły), niepełnosprawność ruchowa (2 szkoły), 
możliwość korzystania tylko z zajęć rewalidacyjnych (2 szkoły), zaburzenia emocjonalne (1 
szkoła) i porażenie mózgowe (1 szkoła). 

I wreszcie, w dziewięciu szkołach specjalnych, w których są uczniowie objęci nauczaniem 
indywidualnym, dyrektorzy wskazywali na następujące przyczyny: choroby somatyczne (4 
szkoły), znaczne zaburzenia intelektualne (3 szkoły), niepełnosprawności sprzężone (3 
szkoły), głębokie upośledzenie połączone z niepełnosprawnościami sprzężonymi (3 szkoły), 
autyzm (2 szkoły), zaburzenia zachowania (2 szkoły) oraz zaburzenia psychiczne (1 szkoła) i 
ogólnie zaburzenia intelektualne (1 szkoła). 

Niepokojące jest to, że dość liczną grupę dzieci objętych nauczaniem indywidualnym 
stanowią dzieci z zaburzeniami zachowania. Rodzi to pytanie, czy przy odpowiednim 
wsparciu dziecka można by uniknąć jego izolacji. 
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2.1.6. Zmiana typu szkoły – kto tu sobie nie daje rady? 

 

W szkołach integracyjnych i specjalnych zadaliśmy dodatkowo serię pytań, dotyczących 
teoretycznej możliwości i faktycznych przypadków przechodzenia dzieci z jednego typu 
placówki do innego. W odpowiedziach widoczny jest kierunek „w dół”. Sporadyczne 
przypadki odwrotnych przenosin wynikały z reguły ze zmiany miejsca zamieszkania dziecka.  

 

Tabela 2.2. Kierunki przechodzenia dzieci niepełnosprawnych między różnymi typami szkół 
podstawowych 
 
 Tak Nie Trudno 

powiedzieć 
Liczba 

odpowiedzi 
(szkół) 

Szkoły integracyjne     
Czy są wśród uczniów dzieci z orzeczeniem, 
które dobrze by sobie poradziły w zwykłej 
ogólnodostępnej szkole? 

48% 52% - 25 

A czy zdarza się, że niepełnosprawni 
uczniowie przechodzą do placówek 
ogólnodostępnych? 

18% 82% - 28 

Czy są uczniowie z orzeczeniem, którzy 
przeszli do tej szkoły z placówek 
ogólnodostępnych? 

68% 32% - 28 

Czy zdarza się, że niepełnosprawni uczniowie 
przechodzą do placówek specjalnych? 

61% 39% - 28 

Czy są uczniowie, którzy przeszli z placówek 
specjalnych? 

7% 93% - 28 

Szkoły specjalne     
Czy są wśród uczniów takie dzieci, które 
mogłyby sobie poradzić w szkole 
integracyjnej lub oddziale integracyjnym? 

29% 64% 7% 14 

Czy wśród uczniów są takie dzieci, które 
mogłyby sobie przy odpowiednim wsparciu 
poradzić w zwykłej ogólnodostępnej szkole? 

- 100% - 17 

A czy zdarza się, że uczniowie przechodzą do 
szkół lub oddziałów integracyjnych? 

18% 82% - 17 

Czy zdarza się, że niepełnosprawni uczniowie 
przechodzą do placówek ogólnodostępnych? 

18% 82% - 17 

Czy są uczniowie, którzy przeszli ze szkół 
lub oddziałów integracyjnych? 

88% 12% - 17 

Czy są uczniowie, którzy przeszli ze szkół 
ogólnodostępnych? 

59% 41% - 17 
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Komentarze dyrektorów szkół integracyjnych w odniesieniu do niepełnosprawnych dzieci, 
które mogłyby uczyć się w szkołach ogólnodostępnych, kładą nacisk na większe 
bezpieczeństwo dziecka, mniej liczne klasy i lepszą opiekę: 

„Rodzice chcą ochrony dla dziecka, żeby było bezpieczne. Dzieci z zaburzeniami ruchu  mają 
rehabilitację, zajęcia z psychologiem.” 

„Dzieci, które mają orzeczenia lepiej funkcjonują w klasach integracyjnych. Dzieci z ADHD 

mają wysoki poziom intelektualny i pod właściwą opieką mogłyby funkcjonować w szkole 

masowej. Z moich obserwacji wynika, że dzieci z ADHD są często zaniedbane przez 

opiekunów i przy intensywnej pracy z psychologiem  i pedagogiem mają duże osiągnięcia 

w nauce.” 

„Są dzieci w normie intelektualnej, ale jest to decyzja rodziców, ponieważ uważają , że to 

będzie lepsze dla ich dzieci, nauka w szkole integracyjnej. Dzieci zdrowe w naszej szkole są 
bardziej przyjazne dla dzieci niepełnosprawnych. Jest większa świadomość. Dzieci 

niepełnosprawne są bezpieczniejsze.” 

„Dzieci są lepiej zaopiekowane. Poświęca im się więcej uwagi. Jest nauczyciel 

wspomagający. Jest stałą opieka pielęgniarska co ważne jest przy chorobach somatycznych 

(np. cukrzyca). Rodzice uważają, że dziecko lepiej czuje się w szkole z integracją.” 

 

Przy opisach przenosin do „niższego” typu szkoły bardzo często podkreślano, że dziecko 
sobie nie poradziło w poprzedniej placówce. Wskazuje to na fatalne doświadczenia tych 
uczniów, którzy trafili do placówek ogólnodostępnych, a w wielu przypadkach także 
integracyjnych (!). Oto wypowiedzi dyrektorów szkół integracyjnych na temat dzieci, które 
przechodzą ze szkół ogólnodostępnych: 

„Jeśli były miejsca w klasach integracyjnych, a dziecko nie radziło sobie w szkole 

ogólnodostępnej. Są to też dzieci spoza rejonu.” 

„Nie radziło sobie w placówce ogólnodostępnej.” 

„Głównie dzieci z zaburzeniami zachowania i na prośbę rodziców gdy są miejsca są 
przyjmowane. Dzieci niechciane w środowisku szkoły masowej.” 

„Dzieci nie radziły sobie w szkole masowej: ADHD i autyzm.” 

„Dzieci z zaburzeniami zachowania i z zagrożeniem niedostosowania społecznego. 

Upośledzone w stopniu lekkim. Dzieci nie dawały sobie rady w szkole masowej lub 

nauczyciele nie umieli dostosować metod nauczania do pracy z dzieckiem 

niepełnosprawnym.” 

„W szkole masowej nie odnalazło swojego miejsca. Nie radziło sobie wśród zdrowych 

rówieśników.” 

 

 Tylko pojedynczy respondenci interpretowali przenosiny jako porażkę poprzedniej szkoły, 
a nie dziecka: 

„Szkoła ogólnodostępna sobie nie radzi. Dzieci kierowane są do poradni, która kieruje 

uczniów do szkoły z oddziałem integracyjnym.” 

„Zmiana miejsca zamieszkania. Konflikt dziecka z rówieśnikami w poprzedniej placówce. 

Gdy szkoła ogólnodostępna nie spełnia warunków, dziecko nie jest właściwie zaopiekowane.” 
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Dwie trzecie dyrektorów szkół specjalnych raczej nie widzi możliwości, by niektórzy ich 
uczniowie przenieśli się do szkół integracyjnych. Wspominają złe doświadczenia związane 
z tego typu przenosinami: 

„Pojedyncze przypadki, na życzenie rodziców. Dzieci po przebywaniu w szkole masowej są 
znerwicowane. Były nieakceptowane w grupie rówieśniczej. Wymagają dużego nakładu 

pracy, żeby doprowadzić dziecko do normy.” 

„Trudne pytanie. Mamy złe doświadczenia w pracy z dzieckiem, które przeszło ze szkoły 

integracyjnej. Dziecko nie było właściwie zaopiekowane."  

 

Według relacji dyrektorów szkół specjalnych częstą przyczyną przenosin uczniów ze szkół 
integracyjnych do specjalnych jest – podobnie jak przy przenoszeniu ze szkół 
ogólnodostępnych do integracyjnych – fakt, że dziecko sobie „nie radzi”. Najczęściej 
przenosiny następują z końcem etapu edukacyjnego. Zwracają uwagę relacje o niewłaściwym 
traktowaniu dziecka przez pedagogów lub rówieśników. Wszystkie poniższe relacje dotyczą 
przenosin ze szkół integracyjnych: 

„W klasie VI (egzamin). Po kształceniu zintegrowanym dzieci nie radzą sobie z nauczaniem 

przedmiotowym, są odrzucane przez grupę rówieśniczą.” 

„Ok.. 20 dzieci rocznie. Wykluczenie przez grupę rówieśniczą. Dzieci nie radzą sobie 

z programem. Brak indywidualnej pracy z dzieckiem.” 

„Dzieci nie radziły sobie z programem i dostosowaniem do grupy rówieśniczej.” 

„Po szkole podstawowej ze względów społecznych i dydaktycznych. Decyzja rodziców - 

dojrzewają do decyzji. Dzieci sobie nie radzą w szkole masowej.” 

„Na życzenie rodziców: kiedy dziecko sobie nie radzi i jest wykluczane przez grupę 
rówieśniczą.” 

„Dzieci z dużymi trudnościami w nauce i wykluczone ze środowiska rówieśniczego.” 

„Jedno dziecko, które nie poradziło sobie psychicznie w szkole integracyjnej. Zaszczute przez 

rówieśników, znerwicowane, zamknęło się w sobie.” 

„Większa ilość terapii w szkole specjalnej. Dzieci w szkołach integracyjnych są źle 

zaopiekowane, mają fobię szkolną, deficyty własnej wartości, znerwicowane.” 

„Czworo dzieci. Nie radziły sobie z nauczaniem przedmiotowym. Brak akceptacji od strony 

kadry. Nie radziły sobie emocjonalnie. Dzieci niewłaściwie zaopiekowane.” 

„Dzieci źle zaopiekowane w poprzedniej szkole. Nigdy nie doświadczające sukcesu. Z fobią 
szkolną, traumami.” 

„Po nauczaniu zintegrowanym dzieci nie radzą sobie z nauczaniem przedmiotowym lub 

w klasie VI -   egzaminy i możliwość nauki w gimnazjum specjalnym.” 
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2.1.7 „Integracja” = segregacja 

W Warszawie planowe i systematyczne rozwijanie sieci placówek „integracyjnych” 
doprowadziło do zjawiska niemal całkowitej segregacji dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

Świadczą o tym zarówno dane z Systemu Informacji Oświatowej, jak i wykorzystane 
w projekcie dane z arkuszy organizacyjnych* oraz z wywiadów z dyrektorami szkół. 

Nieliczni uczniowie z orzeczeniem, którzy (jeszcze) trafiają do szkół ogólnodostępnych, są 
w nich traktowani jak piąte koło u wozu, zaś w niektórych przypadkach cały proces ich 
kształcenia przebiega w klimacie presji na rodziców, by przenieśli wreszcie syna czy córkę 
„do integracji”. 

 

Według danych SIO w roku 2008 z ogólnej liczby 2692 uczniów warszawskich szkół 
podstawowych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nieco ponad 
40%, a więc podobnie jak w całej Polsce, było uczniami szkół specjalnych, natomiast 
zaledwie 15% kształciło się w szkołach ogólnodostępnych. Najwięcej tych dzieci (43%) 
trafiało do szkół integracyjnych. Jeszcze gorsze są wskaźniki dla dzieci młodszych – jedynie 
5% dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkoli 
trafia w Warszawie do placówek ogólnodostępnych. 

 

Tabela 2.3. Uczniowie niepełnosprawni w typach placówek Warszawie i w Polsce wg stanu w 
dniu 30 września 2008 r. (do momentu publikacji raportu nie udało się uzyskać danych SIO 
wg stanu na 30.09.2009 r. , gdyż trwa proces ich weryfikacji) 

 
Przedszkola Warszawa Polska 
Specjalne 422 39% 23% 
Integracyjne 608 56% 24% 
Ogólnodostępne 58 5% 53% 
Razem 1 088 100% 100% 
    
Szkoły podstawowe Warszawa Polska 
Specjalne 1 116 41% 42% 
Integracyjne 1 164 43% 10% 
Ogólnodostępne 412 15% 58% 
Razem 2 692 100% 100% 

                                                 
* Połączona baza danych z arkuszy organizacyjnych i budżetów obejmuje 201 placówek (de facto są to 204 
placówki, jednak nie otrzymaliśmy z Biura Edukacji arkuszy dla trzech placówek specjalnych, w tym jednej 
szpitalnej, a ponadto dla jednej z nich nie otrzymaliśmy również planu finansowego z MBFO). Z tej liczby 57 
placówek działa w ramach zespołów, zaś uzyskane dane urzędowe dotyczą całego zespołu. 

Liczba ta obejmuje 15 zespołów szkół specjalnych, 13 zespołów szkół ogólnodostępnych, 10 zespołów szkół 
integracyjnych lub z oddziałami int., 8 zespołów szkół specjalnych przy szpitalach, 2 zespoły szkół sportowych, 
2 zespoły szkolno-przedszkolne ogólnodostępne, 1 zespół szkolno-przedszkolny z oddziałami integracyjnymi, 2 
młodzieżowe ośrodki szkolne, 2 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 1 ośrodek szkolno-wychowawczy 
oraz 1 zespół placówek szkolno-rewalidacyjno-wychowawczych. 
Szczegółowa struktura szkół podstawowych w Warszawie odtworzona na podstawie arkuszy organizacyjnych 
zawarta jest w Aneksie. 
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Dane z arkuszy organizacyjnych (bez zespołów szkół) potwierdzają dysproporcję w udziale 
uczniów z orzeczeniem w dwóch typach szkół umożliwiających kształcenie w środowisku 
zdrowych rówieśników, czyli w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. Te dzieci 
z orzeczeniem, które nie muszą chodzić do szkoły specjalnej, wtłoczone są w aż ok. 80% 
do oddziałów integracyjnych, a jedynie co piąty taki uczeń kształci się w „zwykłej” szkole. 

 

Tabela 2.4. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach 
ogólnodostępnych i integracyjnych w Warszawie w roku szkolnym 2008/09 

Typ szkoły Liczba 

szkół 

Suma uczniów z 

orzeczeniem 

Średnia liczba 

uczniów z 

orzeczeniem w szkole 

integracyjne i z 
oddziałami int. 

28 791 
(81%) 

28,3 

ogólnodostępne 115 182 
(19%) 

1,6 

Ogółem 143 973 
(100%) 

6,8 

Dane z arkuszy organizacyjnych (bez szkół wchodzących w skład zespołów). 

 

Szczegółowe rozkłady liczby uczniów z orzeczeniem, którzy uczą się odpowiednio 
w szkołach podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych, zawarte są w Aneksie. 

W tych szkołach ogólnodostępnych, w których trafiają się dzieci z orzeczeniem, stanowią one 
z reguły pojedyncze przypadki. W połowie ogólnodostępnych podstawówek nie ma ani 

jednego takiego ucznia. W kolejnych niemal 30% trafia się jedno lub dwoje dzieci 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W zaledwie pięciu szkołach jest ich więcej 
niż sześcioro. 

 

Zbliżona struktura uczniów z orzeczeniami w różnych typach placówek została potwierdzona 
również w wywiadach z dyrektorami warszawskich szkół podstawowych, przy czym dane 
z wywiadów obejmują również szkoły podstawowe wchodzące w skład zespołów, są więc 
istotnym uzupełnieniem obrazu z arkuszy. 

 

Tabela 2.5. Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 
w warszawskich szkołach podstawowych różnego typu 
Razem w tym:   
 ogólnodostępne integracyjne specjalne 

1 963 181 953 829 
100% 9% 49% 42% 

Źródło: wywiady z dyrektorami szkół. 

 

Szkoły, które wzięły udział w badaniach, kształcą w sumie blisko dwa tysiące uczniów 
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Zaledwie ok. 10% tych dzieci trafia 
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do szkół ogólnodostępnych. Ogromna większość zaś przejmowana jest przez 
wyspecjalizowane placówki, albo specjalne, albo integracyjne. 

Warszawa znacząco różni się od całego kraju pod względem udziału dzieci z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego, które trafiają do edukacji włączającej. 

Powstaje pytanie o ocenę tego zjawiska. Z jednej strony można sądzić, że jest to korzystne, 
gdyż szkoła integracyjna zapewnia lepsze warunki dzieciom z orzeczeniem: mniejsze klasy, 
wyspecjalizowany personel. Z drugiej strony jednak dyrektorzy tych placówek skarżą się, że 
trudno jest niekiedy zrekrutować klasę integracyjną ze względu na brak dzieci zdrowych. 

Rodzice dzieci z orzeczeniem sygnalizują bolesny problem braku wystarczającej liczby 
miejsc w szkołach integracyjnych. Ponieważ w Warszawie praktycznie nie funkcjonuje 
edukacja włączająca, dzieci z orzeczeniem, które z konieczności (braku miejsc w szkołach 
integracyjnych) trafiają do szkół ogólnodostępnych, mają tam dużo gorsze warunki niż gdzie 
indziej w Polsce, gdyż często są pierwszymi uczniami z orzeczeniem, z jakimi styka się 
personel tej szkoły. Są więc silnie napiętnowane swoją odmiennością, a nierzadko także 
„wypychane”, w przekonaniu, że „lepiej” im będzie w szkole integracyjnej. Dyrektorzy szkół 
ogólnodostępnych nie zdają sobie sprawy z braku miejsc, zwłaszcza dla niektórych typów 
niepełnosprawności, w integracji. 

Dlaczego doszło do takiej sytuacji? Być może taniej jest zatrudnić specjalistę do „obsługi” 
większej liczby dzieci niż do indywidualnych przypadków. Takie rozumowanie mogło być 
uzasadnione, gdy miasto nie otrzymywało zwiększonej w oparciu o konkretne przypadki 
niepełnosprawności kwoty subwencji oświatowej. Obecna filozofia przytaczana przez Biuro 
Edukacji, że „pieniądz idzie za dzieckiem” powinna być zatem doprowadzona do końca. Nie 
może być tak, żeby jakość oświaty dla dzieci z orzeczeniem, a w wielu przypadkach wręcz jej 
dostępność w stabilnych warunkach (jedna szkoła na cały okres edukacji) były zależne od 
typu placówki, do jakiej ma szansę dostać się takie dziecko. Jeśli pechowo z braku lepszej 
alternatywy trafi do szkoły rejonowej, jest zagrożone wtórnymi powikłaniami wskutek braku 
zrozumienia ze strony pedagogów i kolegów. 

Dodatkowy efekt uboczny segregacji dzieci niepełnosprawnych to niepotrzebne utrwalanie 
stereotypów. Nie złagodzimy lęku przed innością, jeśli dzieci niepełnosprawne zamiast trafiać 
do masowych szkół będą koncentrowane w szkołach integracyjnych, gdzie inni, zdrowi 
uczniowie muszą wyrazić zgodę na chodzenie do klasy z nimi. 

 

 
 



 29

2.2. Przedszkola 
 

Skontaktowaliśmy się z wszystkimi przedszkolami w Warszawie: 290 ogólnodostępnymi, 30 
integracyjnymi lub z oddziałami integracyjnymi i 9 specjalnymi. W 64 przedszkolach 
ogólnodostępnych i 5 integracyjnych dyrektor odmówił udziału w badaniach, w trzech 
ogólnodostępnych nie udało się dodzwonić do przedszkola, w jednym ogólnodostępnym 
dyrektor przebywa na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. Ponadto dwa z przedszkoli 
specjalnych są przeznaczone dla dzieci przebywających na leczeniu, więc nie dotyczyły uch 
pytania ankiety. Uzyskano wypowiedzi od 254 dyrektorów przedszkoli: 222 
ogólnodostępnych (77%), 25 integracyjnych (83%) oraz 7 specjalnych (78%). 
 
 

2.2.1. Wyzwania wychowawcze 

 

Zapytaliśmy dyrektorów o najtrudniejsze wyzwania wychowawcze, przed jakimi stają 
nauczyciele w ich przedszkolu. 

 

Okazało się, że dla przedszkoli największe wyzwanie stanowią problemy związane z samymi 
dziećmi (69%). Niemal co trzeci dyrektor wymieniał w odpowiedzi na to pytanie 
nadpobudliwość u dzieci, niewiele mniej wskazywało na agresję. W wielu przypadkach oba 
problemy wymieniane były łącznie.  

Równie często dyrektorzy warszawskich przedszkoli skarżą się na brak współpracy 

rodziców z przedszkolem (30%). 

W dalszej kolejności wymieniano zaniedbania wychowawcze, związane m. in. 
z poświęcaniem dzieciom przez rodziców zbyt małej ilości czasu (12%). 

Znacznie rzadziej dyrektorzy wskazywali na niespójność oddziaływań wychowawczych 
domu i przedszkola (5%), a także problemy emocjonalne u dzieci (5%) oraz problemy 

rodzinne w domach dzieci (5%). Pełny katalog wyzwań wychowawczych zawiera tabela. 
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Tabela 2.6. Jakie są najtrudniejsze wyzwania wychowawcze, przed jakimi stają nauczyciele 
w przedszkolu? 
WYZWANIA ZWIĄZANE Z DZIEĆMI, w tym 151 69% 
nadpobudliwość, nadruchliwość, ADHD 71 32% 
agresja 64 29% 
problemy emocjonalne, niedojrzałość emocjonalna, rozchwianie emocjonalne 12 5% 
złe zachowanie, problemy z zachowaniem, nieprzyjemne, negatywne 
zachowania 9 4% 
zaburzenia w sferze zachowań społecznych, niedostosowanie społeczne 9 4% 
wdrażanie do życia w grupie, nieumiejętność podporządkowania grupie 8 4% 
dysfunkcje, nieharmonijny rozwój, problemy rozwojowe 6 3% 
problemy, trudności wychowawcze 6 3% 
autyzm 6 3% 
dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 5 2% 
zespół Aspergera 4 2% 
zaburzenia zachowania, nietypowe zachowania 4 2% 
zaburzenia mowy, dzieci niemówiące, problemy z mową, wady wymowy 
utrudniające porozumienie 4 2% 
kłopoty z przystosowaniem 3 1% 
zaburzenia zachowania u dzieci z upośledzeniem umysłowym 3 1% 
zaburzenia sensoryczne, sensoryczno-motoryczne 3 1% 
przestrzeganie zasad, wdrażanie zasad, norm 3 1% 
utożsamianie się z postaciami z kreskówek, zachowania z filmów i gier, wpływ 
komputerów i telewizji 3 1% 
nieposłuszeństwo 3 1% 
samodzielność, usamodzielnianie 2 1% 
problemy z koncentracją 2 1% 
dzieci za długo przebywają w przedszkolu 2 1% 
wycofanie 2 1% 
adaptacja dzieci integracyjnych w grupie, integracja grupy z dzieckiem 
niepełnosprawnym 2 1% 
inne 14 6% 
   
WYZWANIA ZWIĄZANE Z RODZICAMI, w tym: 108 49% 
współpraca z rodzicami, brak współpracy, trudny kontakt 67 30% 
zaniedbania wychowawcze, małe zainteresowanie, mało czasu dla dziecka, 
niewydolne 27 12% 
niespójność wychowania w rodzinie i przedszkolu, potrzeba ujednolicenia 12 5% 
rodziny z problemami, trudne rodziny, problemy domowe, rozbite rodziny 10 5% 
brak konsekwencji, dyscypliny ze strony rodziców, wychowanie bez granic, 
bezstresowe, rozpuszczanie dzieci 8 4% 
rodzice nie widzą problemów u dziecka, nie przyjmują, zatajają 8 4% 
patologie, alkohol w rodzinie 5 2% 
rodzice roszczeniowi 5 2% 
przerzucanie wychowania na przedszkole 3 1% 
rodzice nie chcą badać dziecka 2 1% 
niska świadomość edukacyjna rodziców 2 1% 
nadpobudliwość rodziców 1 0% 
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WYZWANIA ZWIĄZANE Z PLACÓWKĄ, w tym: 38 17% 
generalnie radzimy sobie, nie ma trudnych problemów, nie ma większych 
wyzwań 15 7% 
zbyt liczne grupy 7 3% 
potrzeba pracy indywidualnej 6 3% 
za mało godzin dla specjalistów, dla psychologa 4 2% 
brak środków finansowych 4 2% 
realizacja programu, podstawa programowa 3 1% 
tłumaczenie dzieciom zdrowym zachowań dzieci niepełnosprawnych 2 1% 
mieszane, łączone grupy, praca na wielu poziomach 2 1% 
wiele problemów 2 1% 
inne 4 2% 
   
różne dzieci - różne wyzwania 2 1% 
   
Razem przedszkoli, które udzieliły odpowiedzi 220 100% 
Braki odpowiedzi 36  
 

Oto typowe odpowiedzi dyrektorów na to pytanie:  

„Radzimy sobie z problemami. Nie obserwujemy wyzwań wychowawczych, z którymi nie 

możemy sobie poradzić.” 

„Nie ma trudnych wyzwań wychowawczych.” 

„Wdrożenie dzieci w istniejące zasady, których należy przestrzegać. Nasze działania 

wychowawcze nie są spójne z działaniami rodziców. Brak konsekwencji w wychowaniu, brak 

działań dyscyplinujących. Agresja dzieci jest przekazywana w zabawie lub rozmowach.” 

„Wdrożenie dzieci do życia w grupie, poznawanie innych, komunikacja interpersonalna.” 

„Ujednolicenie oddziaływań domu rodzinnego i przedszkola.” 

„Brak wspólnych ,ujednoliconych metod wychowawczych.” 

„Trudności w kontakcie z rodzicami: nie możemy pomóc dziecku, ponieważ rodzice nie 

przyjmują do wiadomości problemów dziecka. Dzieci zaniedbane wychowawczo.” 

„Sporo jest dzieci nadpobudliwych. Brak współpracy z rodzicami.”  

„Niedojrzałość emocjonalna, agresja wśród dzieci, ale bez większych problemów.” 

„Nadpobudliwość psychoruchowa. Agresja u dzieci. Rodziny patologiczne, mało zajmujące 

się dziećmi, mała wydolność edukacyjna i wychowawcza.” 

„Dzieci z problemami rozwojowymi, z problemami zachowania, nadpobudliwe. Dzieci 

zaniedbane wychowawczo. Zbyt liczne grupy-trudno jest zapanować nad dziećmi.” 

 „Dzieci czują się osamotnione, coraz dłużej są w przedszkolu. Cała odpowiedzialność spada 

na przedszkole w wychowaniu i nauczaniu.” 

„Dostosowanie działań wychowawczych do licznych grup. Dzieci nadpobudliwe, zaburzone 

emocjonalnie, ADHD.” 

„Dzieci nadpobudliwe. Zbyt mała ilość godzin dla psychologa.” 
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Problem nadpobudliwości i agresji u przedszkolaków dotyczy w największym stopniu 
przedszkoli ogólnodostępnych (wymieniało je odpowiednio 35% i 30% dyrektorów tych 
placówek), rzadziej – integracyjnych (18% i 23%), natomiast jest prawie nieobecny 
w wypowiedziach dyrektorów placówek specjalnych (0% i 14%). Problemy związane z 
dziećmi w przypadku przedszkoli integracyjnych ogniskowały się wokół konkretnych 
rodzajów zaburzeń i procesu integracji dziecka niepełnosprawnego z grupą, natomiast w 
przedszkolach specjalnych - z niepożądanymi zachowaniami, w tym u dzieci z upośledzeniem 
umysłowym.  

W przedszkolach ogólnodostępnych problemy związane z rodziną dziecka były wymieniane 
jako wyzwanie częściej (51%) niż w specjalnych i integracyjnych (odpowiednio 43% i 36%). 
 
Tabela 2.7. Ogólne kategorie wyzwań wychowawczych w zależności od typu placówki 
Wyzwania związane z: ogólnodostępne integracyjne specjalne 
   dziećmi 71% 55% 57% 
   rodzicami 51% 36% 43% 
   placówką 16% 27% 14% 
 
 
 

2.2.2. Dzieci niepełnosprawne 

W przedszkolach ogólnodostępnych bardzo rzadko znajdują się maluchy z orzeczeniem 

o potrzebie kształcenia specjalnego. Aż 88% dyrektorów (196 badanych przedszkoli 
ogólnodostępnych) odpowiedziało, że nie ma u siebie takich dzieci. Z pozostałej liczby w 12 
przedszkolach jest tylko jedno takie dziecko, w 4 przedszkolach – dwoje, a w 3 – troje. 
Ponadto 7 dyrektorów poinformowało, że mają u siebie takie dzieci, jednak nie określiło ich 
liczby (z arkuszy wynika, że w przedszkolach tych jest po jednym takim dziecku). 
Prawdopodobną przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt, że wiele dzieci z zaburzeniami rozwoju 
nie ma jeszcze w tym wieku diagnozy, a nawet jeśli ją ma, to nie posiada jeszcze orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Rodzice występujący o orzeczenie dla przedszkolaka 
z reguły planują umieścić dziecko w przedszkolu integracyjnym. Według danych z ankiet 
z dyrektorami we wszystkich badanych warszawskich przedszkolach ogólnodostępnych 
przebywa w sumie blisko 23,5 tysiąca dzieci. Jedynie 29 z nich ma orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego. 

Dyrektorzy zapytani, czy przejęliby takie dziecko, gdyby rodzice chcieli je zapisać do ich 
placówki, na ogół odpowiadali twierdząco (odpowiedzi takiej udzieliło 83% przedszkoli 
ogólnodostępnych, w których nie ma takich dzieci). Jednocześnie w świetle obowiązujących 
przepisów, dających dziecku niepełnosprawnemu prawo do każdego typu placówki 
oświatowej, zwraca uwagę fakt, że aż 14% dyrektorów odpowiedziało „nie”. Dalsze 3% nie 
umiało jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, komentując to rozmaicie: 

„Nie było takiej sytuacji.” 

„Nie było takiego przypadku. Jeżeli byłaby możliwość zapewnienia należytej opieki, to byłoby 

przyjęte.” 

„Dzieci kierowane są do przedszkoli integracyjnych.” 

„Nie mamy specjalistów.” 

„Nie ma wykwalifikowanej kadry.”  
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Bardzo podobne były uwagi tych 25 dyrektorów, którzy wprost mówili, że nie przyjęliby 
takiego dziecka. Dotyczyły one przeważnie odsyłania takich dzieci do placówek z oddziałami 
integracyjnymi (15 dyrektorów), niemożności zapewnienia odpowiedniej opieki / 
nieprzygotowania kadry (9), braku specjalistów (6), braku warunków (5), zbyt licznych grup 
(3) oraz barier architektonicznych (3).  

Oto typowe wypowiedzi uzasadniające ewentualną odmowę: 

„Obok jest przedszkole integracyjne i tam kierujemy dzieci.” 

„Bo jest przedszkole integracyjne.” 

„Ze względu na dobro dziecka i lepszą opiekę odesłane by było do placówki z oddziałem 

integracyjnym.” 

„Nie mamy zaplecza, starałabym się odesłać do integracji. Nie mamy specjalistów. Są duże 

grupy i dzieci trudne do opanowania.” 

„Bariery architektoniczne - nie przyjmujemy dysfunkcji ruchowych. Nie jesteśmy 

przygotowani do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.” 

„Nie ma warunków. Kadra nie jest przygotowana.” 

„Skierowalibyśmy do przedszkola integracyjnego. Nie mamy specjalistów w placówce, są 
liczne grupy.” 

„Brak przygotowania placówki i brak przygotowanej kadry.” 

„Z orzeczeniami - tylko przedszkole z oddziałami. Nie mamy warunków i nie było dzieci z 

zaburzeniami rozwoju.” 

 

Spośród dyrektorów przedszkoli ogólnodostępnych, którzy zadeklarowali gotowość przyjęcia 
dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w swojej placówce, co drugi 
opatrzył ową zgodę dodatkowym komentarzem. Tylko jeden z tych komentarzy był prostym, 
pozytywnym przekazem: „Mam dobrze przygotowaną, wykwalifikowaną kadrę”. Wszystkie 
pozostałe (w sumie 74 wypowiedzi) zawierały wątpliwości, zastrzeżenia i warunki. Oto 
przykłady takich typowych wypowiedzi warunkowych: 

„Ale nie byłabym w stanie zapewnić właściwej opieki - nie jesteśmy przygotowani.”  

 „Ale w wyjątkowym przypadku. Placówka nie jest przygotowana.” 

 „Ale w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Autyzm nie, ADHD brak nauczyciela 

wspomagającego.” 

 

Największą grupę zastrzeżeń stanowiły te dotyczące rodzaju orzeczenia / 

niepełnosprawności. Pojawiły się one w wypowiedziach 38 dyrektorów (51%), a trzech 
dalszych uzależniało przyjęcie dziecka od zaleceń zawartych w orzeczeniu: 

 „Zależy od rodzaju dysfunkcji. Żeby było można pomóc dziecku. Bariery architektoniczne. 

„Ale w zależności od orzeczenia, czy będziemy mogli sprostać wymaganiom.” 

„Zależy od orzeczenia, czy moglibyśmy pomóc dziecku.” 

„Ale w zależności od orzeczenia. Jeżeli dziecko wymagałoby nauczyciela wspomagającego, to 

nie.” 
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„W zależności od orzeczenia - bez niepełnosprawności ruchowych, bez zaburzeń 

zachowania.” 

„Ale w zależności od orzeczenia. Jeśli bylibyśmy w stanie zapewnić opiekę i bezpieczeństwo.” 

„W zależności od orzeczenia. W przypadku ciężkiej niepełnosprawności nie, bo placówka 

i kadra nie są przygotowane.” 

 „Musiałabym dokładnie rozpatrzyć orzeczenie. Mamy bardzo liczne grupy.” 

„Jeśli przedszkole byłoby w stanie zrealizować zalecenia.” 

 

Często wskazywano również na nieprzygotowanie placówki do pracy z dzieckiem 
niepełnosprawnym (20 dyrektorów – 27%,  w tym nieprzygotowanie kadry – 11 odpowiedzi, 
15%, zbyt liczne grupy – 7 odpowiedzi, 9%). Dodatkowo w 16 wypowiedziach (21%) 
podkreślano istnienie barier architektonicznych. 

„Ale kadra nie jest przygotowana do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym.” 

 „Ale przedszkole jest przeładowane, bardzo liczne grupy. Nie mamy warunków do pracy 

z niepełnosprawnym dzieckiem.” 

 

W kolejnej grupie typowych wypowiedzi dyrektorzy zastrzegali się, że dla dobra dziecka 
mimo wszystko lepiej byłoby umieścić je w placówce integracyjnej (19 wypowiedzi, 25%). 

„Ale jest brak bazy, kadry. Obok jest przedszkole integracyjne i namawiałbym do 

umieszczenia tam dziecka.” 

„Próbowałabym nakłonić do umieszczenia dziecka w przedszkolu integracyjnym. Nie 

moglibyśmy mu pomóc.”   

 

Wskazywano także na to, że udzielona zgoda byłaby wynikiem obowiązku prawnego (4) albo 
rekrutacji systemowej, na którą dyrektor nie ma wpływu (1). 

„Tak, bo takie są przepisy, ale dzieci z orzeczeniami kierowane są do placówek 

integracyjnych.” 

”Takie jest prawo - obowiązek.” 

W pojedynczych przypadkach dyrektorzy podkreślali wyjątkowość takiej sytuacji: 

„Nie było takich dzieci przez osiem lat.”  

„Do tej pory nie było dziecka z orzeczeniem.”   

 

Warto dodać, że na brak doświadczeń powoływali się również ci dyrektorzy, którzy nie 
przyjęliby dziecka z orzeczeniem lub nie umieli określić swojego stanowiska  tej sprawie. 
Nieobecność dzieci niepełnosprawnych w placówkach ogólnodostępnych ulega w ten sposób 
utrwalaniu. 

Generalnie odpowiedź na pytanie o to, czy dyrektor przyjąłby dziecko z orzeczeniem 
o potrzebie kształcenia specjalnego, była w dużym stopniu zależna od dzielnicy. Na częstsze 
odmowy (więcej niż jedno przedszkole) dziecko niepełnosprawne natknęłoby się 
w przedszkolach ogólnodostępnych w dzielnicach: Ochota (aż 7 z 13 badanych placówek, 
z czego 5 dyrektorów wskazywało na przedszkola integracyjne), Mokotów, Praga Południe, 
Targówek, Żoliborz, Praga Północ i Śródmieście. 
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W przedszkolach integracyjnych dyrektorzy wskazywali natomiast na problemy z uzyskaniem 
orzeczenia dla pewnych rodzajów niepełnosprawności: 

 „Są niepełnosprawności co do których nie można wydać orzeczenia.” 

„Kilkoro [by mogło dostać orzeczenie], ale zaostrzone przepisy uniemożliwiają uzyskanie 

orzeczenia.” 

 

 

2.2.3. Zauważane dysfunkcje rozwojowe 

Brak dzieci z orzeczeniem w przedszkolach ogólnodostępnych nie oznacza, że nie ma w nich 
dzieci z zaburzeniami rozwoju. Świadczą o tym odpowiedzi dyrektorów na pytanie, czy 
zdarza się, że nauczyciele w grupach zauważają, że jakieś dziecko może mieć zaburzenia 
rozwoju. Tylko w 14 przedszkolach ogólnodostępnych nie zdarza się, by nauczyciele w 
grupach zauważali takie problemy, natomiast w 94% przedszkoli ogólnodostępnych 
uzyskano odpowiedź twierdzącą. 

Jeśli chodzi o zasięg problemu, to najczęściej zdarza się jedno takie dziecko w każdej lub 
prawie każdej grupie (40% przedszkoli ogólnodostępnych). W co piątym przedszkolu 
ogólnodostępnym problem ten jest bardziej nasilony – dzieci z zaobserwowanymi przez 
nauczycieli zaburzeniami rozwoju jest kilkoro w każdej lub prawie każdej grupie. Pozostałe 
placówki, w sumie jedna trzecia, odnotowują takie dzieci rzadziej – trafiają się raz na kilka 
grup, albo w ogóle są to pojedyncze przypadki w historii przedszkola. 
 
Tabela 2.8. Jak często nauczyciele zauważają, że jakieś dziecko może mieć zaburzenia 
rozwoju? 
Kategorie odpowiedzi Procent 

odpowiedzi 
 kilkoro takich dzieci trafia się w każdej lub prawie każdej grupie 19% 
 mniej więcej jedno takie dziecko trafia się w każdej grupie 40% 
 mniej więcej jedno takie dziecko trafia się na kilka grup 15% 
 pamiętam tylko pojedyncze takie przypadki 18% 
 trudno powiedzieć 1% 
Razem 94% 
 nie dotyczy 6% 
Ogółem 100% 
 

Na podstawie tych danych, a także znajomości struktury przedszkoli ogólnodostępnych 

(liczby i liczebności oddziałów) można oszacować, że ogółem zjawisko zauważania 

zaburzeń rozwojowych u dzieci przez nauczycieli w przedszkolach ogólnodostępnych 

dotyczy liczby około 1375 maluchów w skali miasta. 

Analiza liczby takich przypadków w poszczególnych dzielnicach wskazuje, iż najwięcej 
takich dzieci (powyżej 100 maluchów w dzielnicy) obserwuje się w przedszkolach 
ogólnodostępnych na Mokotowie, na Pradze Południe, na Bielanach, na Ursynowie, na Woli 
i na Targówku. 
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Wszyscy dyrektorzy, którzy stwierdzili, że zdarza się, że nauczyciele obserwują u pewnych 
dzieci zaburzenia rozwoju, zapewnili, że podejmowane są w takich przypadkach konkretne 
działania.  

Poproszeni o wskazanie działań, jakie z reguły są podejmowane w takich sytuacjach, 
dyrektorzy w przeważającej większości wymieniali różnego rodzaju konsultacje ze 
specjalistami (88%, w co drugim z tych przypadków wskazywano wprost na psychologa), 
a także na kontakt z rodzicami (87%). Bardzo często kontakt z rodzicami ma na celu 
przekonanie ich do dalszych konsultacji czy badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub innej formy kontaktu z zewnętrznymi specjalistami. 

Widoczna jest przewaga działań o charakterze konsultacji ze specjalistami i kierowania 

do zewnętrznych instytucji nad działaniami podejmowanymi na miejscu, w przedszkolu. 
Tylko co drugi dyrektor (53%) wymienił działania podejmowane na rzecz dziecka na miejscu, 
w placówce. Do tego doliczyć można informacje o obserwacji dziecka przez nauczycieli lub 
psychologa (39%, połowa z tej grupy pokrywa się z tymi, którzy wskazali też na inne, 
aktywniejsze formy działań podejmowanych przez przedszkole). 

W kilku wypowiedziach akcentowano trudności rodziców z przyjęciem informacji 
o podejrzewanych zaburzeniach rozwoju u ich dziecka. Ten w pełni zrozumiały mechanizm 
wypierania może dodatkowo stanowić barierę w podjęciu decyzji o konsultacjach 
zewnętrznych. Wydaje się, że szczególne znaczenie ma w najwcześniejszym okresie rozwoju 
utrzymanie dziecka w grupie rówieśniczej i jednocześnie zapewnienie mu wszelkiego 
możliwego wsparcia na miejscu w przedszkolu. Wielu rodziców mierząc się z nowymi 
informacjami o zaburzonym rozwoju dziecka nie dojrzało jeszcze do regularnych 
i czasochłonnych wizyt u specjalistów. 

Zwraca też uwagę, że najczęstszą instytucją zewnętrzną, do której kierowani są rodzice, są 
poradnie psychologiczno-pedagogiczne. W kontekście kierowania tam rodziców z dzieckiem 
wymieniło je 37% dyrektorów, a dalsze 16% wspomniało o konsultacjach i współpracy 
z poradnią. Natomiast niemal całkowicie nieobecne w świadomości dyrektorów są placówki 
wczesnego wspomagania. Na wczesne wspomaganie (najprawdopodobniej na terenie 
przedszkola) wskazał tylko jeden dyrektor, jeden inny wspomniał, że dzieci z dysfunkcjami są 
już z reguły pod opieką Ośrodka Wczesnej Interwencji.  
 
Tabela 2.9. Działania podejmowane wobec dzieci z zaobserwowanymi zaburzeniami rozwoju 

Działania N 

Procent 

placówek 

KONSULTACJE / WSPÓŁPRACA, w tym: 208 88% 

konsultacje/ współpraca / kontakt z psychologiem 107 45% 
kontakt / współpraca z poradnią 38 16% 
konsultacje / współpraca z logopedą 33 14% 
konsultacje / współpraca ze specjalistami 22 9% 
konsultacje/ współpraca z pedagogiem 4 2% 
współpraca z pomocą społeczną 2 1% 
konsultacje z terapeutą SI  1 0% 
Sąd Rodzinny, kurator – w razie patologii 1 0% 
   



 37

 
DZIAŁANIA WOBEC RODZICÓW, w tym: 206 87% 

kontakt / rozmowa / współpraca / wywiad z rodzicami 168 71% 
działania uwarunkowane zgodą rodziców 21 9% 
pomoc rodzicom /pomoc w znalezieniu specjalistów 8 3% 
wskazania na trudności rodziców w zaakceptowaniu informacji o dysfunkcjach 4 2% 
warsztaty dla rodziców / dla dzieci i rodziców 2 1% 
porady dla rodziców / wskazują drogę rodzicom 2 1% 
warsztaty psychologiczne i logopedyczne 1 0% 
 

KIEROWANIE, w tym: 190 81% 

kierują do poradni na konsultacje, badania, zajęcia / prośba o kontakt z poradnią 88 37% 
kierują do specjalistów / sugerują kontakt / zachęcają / dopingują 30 13% 
kierują na badania / zachęcają / proszą o badania 25 11% 
kierują do psychologa 16 7% 
diagnozowanie / kierują na diagnozę 16 7% 
kierowanie na terapię / ćwiczenia 4 2% 
namawiają do uzyskania opinii / orzeczenia 4 2% 
kierują do lekarza 3 1% 
kierują do placówek integracyjnych / specjalnych 3 1% 
dzieci są z reguły pod opieką OWI 1 0% 
 

CO ROBIĄ U SIEBIE, w tym: 126 53% 

indywidualizacja / dostosowanie pracy / programy indywidualne / praca 
wyrównawcza / praca indywidualna / określenie metod pracy z dzieckiem 59 25% 
praca dziecka z psychologiem / opieka psychologa 16 7% 
praca dziecka z logopedą / opieka logopedy 9 4% 
współpraca / współdziałanie między pedagogami i specjalistami w przedszkolu 9 4% 
powołanie zespołu / narada zespołu 6 3% 
nauczyciele się dokształcają 4 2% 
wstępna diagnoza / diagnoza pedagogiczno-psychologiczna 4 2% 
terapia pedagogiczna 3 1% 
sami pracują z dzieckiem / kadra przygotowana 3 1% 
rozmowy z dzieckiem 3 1% 
terapia SI 3 1% 
zajęcia korekcyjne 2 1% 
reedukator 1 0% 
wczesne wspomaganie 1 0% 
kinezjologia 1 0% 
zachęcają rówieśników do zabawy 1 0% 
za mało specjalistów 1 0% 
 

OBSERWACJA, w tym: 93 39% 

obserwacja przez psychologa 58 25% 
obserwacja / monitorowanie dziecka ogólnie / przez nauczyciela 26 11% 
obserwacja przez logopedę 7 3% 
obserwacja na tle grupy 2 1% 
 

RAZEM placówek, które odpowiedziały na pytanie 236 100% 
brak odpowiedzi 93  

Procenty sumują się do ponad 100%, gdyż można było wymienić więcej niż jedno działanie. 



 38

 

Porównanie różnych typów przedszkoli prowadzi do wniosku, że w nieco większym stopniu 
własne działania podejmują placówki ogólnodostępne niż integracyjne. Świadczy o tym 
większy odsetek  wypowiedzi opisujących działania wewnątrzprzedszkolne (54% w stosunku 
do 44% w integracyjnych) oraz niższy odsetek odpowiedzi opisujących kierowanie dziecka 
do zewnętrznych instytucji (80% w porównaniu z 92% w integracyjnych). Mimo małej 
liczebności przedszkoli specjalnych (które z oczywistych względów rzadziej obserwują 
niezdiagnozowane zaburzenia rozwoju u dzieci) można ostrożnie wnioskować, że ta kategoria 
w szczególności może polegać na własnych zasobach. 
 
Tabela 2.10. Kategorie działań wobec dzieci z zauważonymi zaburzeniami rozwoju 
w zależności od typu przedszkola 
 przedszkola 

ogólnodostępne 
przedszkola 
integracyjne 

przedszkola 
specjalne Ogółem 

Konsultacje, 
współpraca 

88% 
(184) 

88% 
(22) 

67% 
(2) 208 

Działania wobec 
rodziców 

88% 
(183) 

88% 
(22) 

33% 
(1) 206 

Kierowanie 
gdzie indziej 

80% 
(166) 

92% 
(23) 

33% 
(1) 190 

Co robią u 
siebie 

54% 
(112) 

44% 
(11) 

100% 
(3) 126 

Obserwacja 39% 
(82) 

32% 
(8) 

100% 
(3) 93 

Razem 208 25 3 236 
 

Oto szereg typowych wypowiedzi opisujących działania wobec dzieci z zauważonymi 
zaburzeniami rozwoju: 

„Obserwacja przez psychologa. Rozmawiamy z rodzicami i prosimy o kontakt z poradnią.” 

„Powołuje się zespoły: nauczyciel, psycholog, logopeda. Ukierunkowujemy rodziców, ich 

działania. Kierujemy do odpowiednich placówek w celu diagnozowania.” 

„Kontakt z poradnią i ewentualne skierowanie do przedszkola integracyjnego.” 

„Narada zespołu, rozmowa z rodzicami. Prośba o pogłębione badania.” 

„Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. Współpraca z rodzicami - 

motywowanie rodziców do uzyskania orzeczenia.” 

„Kierowanie do poradni psychologicznej. Kontakt ze specjalistami, lekarzami. Problem 

przekazywany jest rodzicom.” 

„Dzieci z reguły są pod opieką ośrodków wczesnej interwencji. W przedszkolu opieka 

logopedy. Kierowane są do poradni. Terapia pedagogiczna, zajęcia indywidualne.” 

„Praca indywidualna z dzieckiem. Praca ze specjalistami: psycholog, logopeda. 

Wspomaganie rodziców. Programy indywidualne do pracy z dzieckiem.” 

„Rozmowa z rodzicami. Badania psychologa, logopedy, specjalistów  poradni. W przypadku 

specjalistycznej terapii kierowanie do przedszkola integracyjnego lub specjalnego.” 
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„Kontakt z poradnią, skierowanie na badania. Jeżeli rodzice wyrażą zgodę to badania 

i wystąpienie o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ( ale rodzice nie chcą tego 

robić).” 

„Rodzice nie chcą słyszeć o tym, że dziecko ma problemy. Obserwacja psychologa. Działania 

zależą od tego czy rodzic wyrazi zgodę.” 

„Rozmowa z rodzicami, proponujemy kontakt z psychologiem i specjalistami. Monitorowanie 

dziecka, przekazywanie informacji rodzicom. Pomoc w znalezieniu specjalistów.” 

„Pomoc psychologa, rozmowa z rodzicami. Dopingowanie rodziców do wizyty u specjalistów. 

Praca indywidualna z dzieckiem.” 

„Obserwacja dziecka przez psychologa. Informowani są rodzice. Jeśli rodzic się zgodzi, 

kierowanie dziecka do poradni. Uzgadniany jest wspólny front działań z rodzicami, jeśli 
wyrażą zgodę.” 

„Rozmowa z rodzicami. Kontakt z psychologiem. Poradnia. Szukamy zewnętrznych 

specjalistów. Nauczyciele szukają rozwiązań wspomagając się literaturą fachową, 
internetem.” 

„Dużo rozmów z rodzicami w celu rozpoznania środowiska. Dzieci kierowane są na badania 

psychologiczne do poradni. Jeżeli jest orzeczenie, staramy  się o miejsce w przedszkolu 

integracyjnym.” 

 

Postawiliśmy również pytanie o to, ile dzieci w danym przedszkolu mogłoby jeszcze uzyskać 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, gdyby rodzice o nie wystąpili. 

Nieco ponad połowa placówek (53% przedszkoli wszystkich typów) nie dostrzega u siebie ani 
jednego takiego dziecka, 16% dyrektorów mówi o jednym, 13% - o dwóch. Maksymalnie 
wskazano na 10 takich dzieci w przedszkolu. Ogółem na podstawie opinii dyrektorów można 
szacować liczbę przedszkolaków, które mogłyby dostać orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego na ok. 230 w skali miasta, z czego ok. 180 to maluchy 
w przedszkolach ogólnodostępnych, a ok. 50 – dzieci bez orzeczeń w przedszkolach 
integracyjnych. 

Na nauczaniu indywidualnym jest według relacji dyrektorów tylko 5 przedszkolaków 
(2 w placówkach ogólnodostępnych i 3 w specjalnych). 

 

2.2.4. Problemy związane z obecnością niepełnosprawnych dzieci 

Obecność dzieci niepełnosprawnych wiąże się ze specyficznymi wyzwaniami dla 
przedszkola. Ze względu na odmienność organizacji pracy w przedszkolach 
ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych dyrektorzy różnych typów placówek 
wymieniali różne rodzaje problemów. We wszystkich typach powtarzały się kwestie związane 
z niewystarczającymi zasobami, które utrudniają realizację potrzeb opiekuńczo-
wychowawczych zarówno wobec dzieci niepełnosprawnych, jak i ich zdrowych kolegów. 

W nielicznej grupie przedszkoli ogólnodostępnych, w których są dzieci z orzeczeniem, 
dyrektorzy najczęściej wskazywali na problem dodatkowej opieki dla tych dzieci – 
nauczyciela wspomagającego czy choćby pomocy nauczyciela, na bardzo liczne grupy oraz 
na problem współpracy z rodzicami (wszystkie wskazane przez 23% dyrektorów). Duży 
problem stanowi też brak specjalistów i potrzeba indywidualizacji procesu 
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wychowawczego (po 15% wskazań). Po 12% dyrektorów wspomniało o braku środków 

finansowych i problemach lokalowych. Rzadziej wskazywano na potrzebę współpracy ze 
specjalistami, brak wsparcia dla nauczycieli, konieczność podnoszenia kwalifikacji, problemy 
związane z zaburzeniami zachowania, problemy z zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych 
dzieci, bariery architektoniczne, niemożność uzyskania orzeczeń i zapobieganie odrzuceniu 
dziecka niepełnosprawnego przez grupę. Co piąty dyrektor z tej grupy nie odnotował 
żadnych szczególnych problemów, wynikających z obecności dziecka niepełnosprawnego 
w jego placówce. 

W przedszkolach integracyjnych największy problem stanowi zbyt mała ilość godzin pracy 

da specjalistów, realizujących zajęcia terapeutyczne (28%), bariery architektoniczne 
(25%), zbyt mało środków finansowych (16%), brak personelu pedagogicznego – zwłaszcza 
na drugą zmianę (16%), problemy lokalowe (12%), potrzeba indywiualizacji pracy z dziećmi 
(12%), konieczność dostosowania programu zajęć do specyficznych potrzeb dzieci z 
orzeczeniem (12%), współpraca z rodzicami (12%). Rzadziej dyrektorzy wskazywali także na 
brak środków na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych, brak lekarza, brak pielęgniarki, zbyt 
liczne grupy, konieczność ciągłego dokształcania się oraz zagrożenia dla dzieci ze strony 
niektórych innych dzieci. Brak problemów odnotowało 12% placówek w tej grupie. 

W 7 badanych przedszkolach specjalnych główne wyzwania związane z obecnością 
niepełnosprawnych dzieci dotyczą pracy z rodzicami (4 wskazania), barier architektonicznych 
(3) i braku pielęgniarki (2). Inne wymieniane problemy to brak środków, opracowywanie 
indywidualnych planów, problemy lokalowe oraz problemy z diagnozą i realizowaniem 
terapii. 

 

2.2.5. Realizacja zaleceń z orzeczenia 

Zwróciliśmy się do dyrektorów z pytaniem o ocenę możliwości realizacji przez przedszkole 
zaleceń zawartych w orzeczeniu z poradni. 

Przedszkola ogólnodostępne dzielą się na te, w których udaje się realizować zalecenia 

(42%), te, w których się to nie udaje lub występują poważne trudności (35%), oraz te, w 
których realizuje się je „w miarę możliwości” (23%). Tam, gdzie zalecenia są realizowane, na 
ogół wskazywano na poradnie lub inne placówki zewnętrze, jako miejsca ich realizacji. 
Oznacza to, że przedszkole ogólnodostępne nie jest z reguły w stanie we własnym 

zakresie zapewnić dziecku potrzebnego wsparcia. Wynika to ze sposobu finansowania 
placówek, nie uwzględniającego potrzeb dziecka z orzeczeniem. 

„Zalecenia realizowane są w poradni i poza przedszkolem w innych ośrodkach i innych 

przedszkolach.” 

„Wszystko zależy od funduszy.” 

„Bardzo duże grupy. Trudo zabezpieczyć prace terapeutyczną. Zbyt mała ilość godzin dla 

specjalistów. Praca ze specjalistami poza przedszkolem.” 

„Bez wsparcia z zewnątrz realizacja zaleceń jest prawie niemożliwa. Starają się kierować 
rodziców do przedszkoli integracyjnych.” 

„Brak środków finansowych na zatrudnienie specjalistów. Trudna jest realizacja.” 
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Nieco lepsza jest realizacja zaleceń z orzeczenia w przedszkolach integracyjnych – 72% 
dyrektorów przyznaje, że wszystkie lub prawie wszystkie zalecenia udaję się realizować. 
Niektórzy dodają, że dzieci z zaleceniami trudnymi do realizacji nie są przyjmowane. 

„Przy zatrudnionych przez nas kompetentnych nauczycielach i specjalistach nie ma 

problemów.” 

„Przyjmowane są dzieci, których zalecenia w orzeczeniach  mogą być zrealizowane.” 

„Jesteśmy w stanie realizować zalecenia. Mamy dobrą współpracę z poradnią. Poradnia wie, 

jakie zalecenia może zrealizować przedszkole. Jeżeli nie jesteśmy w stanie – informujemy o 

tym rodziców.” 

 

W pozostałych przypadkach zalecenia nie są realizowane (12%) lub są realizowane częściowo 
(8%). Wskazywano też na jakość zaleceń, które czasami są dla placówki niezrozumiałe lub 
zbyt ogólne (8%). 

„Częściowo. Część terapii realizowana jest w poradni. Są i takie ,które rodzice muszą 
realizować we własnym zakresie.” 

„Nie jesteśmy w stanie realizować zaleceń. Brak specjalistów, środków , pomocy. Zalecenia 

muszą być realizowane poza przedszkolem.” 

„Zbyt małe środki, brak sal do terapii, złe warunki lokalowe.” 

„Orzeczenia z poradni są mało czytelne. Poradnia opiera się często na tym, co mówi rodzic, a 

nie na obserwacji i badaniach. Rozbieżność między zaleceniami a potrzebami dziecka.” 

„Zalecenia z poradni nie zawsze pokazują co dolega dziecku. Nie przystają do rzeczywistości. 

Są zbyt ogólnikowe. Brak integracji sensorycznej.” 

 

Przedszkola specjalne z racji posiadanych zasobów, głównie kadrowych, i często 
specjalistycznego wyposażenia, najlepiej radzą sobie z realizacją zaleceń. Tylko jeden z 
siedmiu dyrektorów zgłosił zastrzeżenie, że w sytuacji, gdy zalecenia nie mogą być 
realizowane, informuje się o tym rodziców przy przyjęciu dziecka do przedszkola. Natomiast 
dwóch dyrektorów w tej grupie zgłosiło uwagi do jakości zaleceń wpisywanych przez 
poradnie do orzeczenia: 

„Zalecenia w orzeczeniach nie w pełni oddają potrzeby dziecka.” 

„Zalecenia są ogólne i lakoniczne.” 

 

2.2.6. Finansowanie specjalnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych 

Pytanie o to, ile dodatkowych środków dane przedszkole dostaje rocznie na zaspokojenie 
specjalnych potrzeb jednego dziecka z orzeczeniem, budziło zaskoczenie u większości 
dyrektorów. Budżety placówek nie są konstruowane z uwzględnieniem dziecka, ale pod 
kątem godzin pracy personelu („siatka godzin”). 

W przedszkolach ogólnodostępnych generalnie brak jest środków na specjalne potrzeby 
edukacyjne dzieci z orzeczeniem. 12% dyrektorów placówek, w których są takie dzieci, 
deklaruje, że w ogóle nie otrzymuje z tego tytułu żadnych dodatkowych środków. 
Najliczniejsza grupa (48%) otrzymuje tylko środki na 2 godziny rewalidacji tygodniowo 
na jedno takie dziecko. Tylko o „zwiększonej subwencji” wspomina ogólnikowo 16%, 
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a o „dodatkowych godzinach rewalidacji”, bez ilościowego ich określenia – dalsze 12%. 
Wzmianka o godzinach rewalidacyjnych oraz dodatkowych dotacjach z dzielnicy na drobne 
pomoce dydaktyczne pojawia się u 8% dyrektorów z tej grupy, jeden mówiąc o większej 
subwencji wspomniał też o „dodatkowych godzinach dla logopedy” – zapewne w ramach 
owych 2 godzin rewalidacji. 

Podobnie przedstawiają się wypowiedzi dyrektorów przedszkoli integracyjnych. Tu jednak 
poza dwiema godzinami rewalidacji (32% wypowiedzi w tej grupie) pojawiają się też 
wzmianki o środkach na zatrudnienie specjalistów (28%). O zwiększonej subwencji mówiło 
16% dyrektorów przedszkoli integracyjnych. Pojedyncza wypowiedź odnosiła się do 
korzystania ze środków unijnych. 

W przedszkolach specjalnych mówiono z reguły o zwiększonej subwencji (5 z 7 
wypowiedzi), z czego w jednym przypadku dodano, że „burmistrz wspiera finansowo na 

godziny dla terapeuty”.  Jeden dyrektor mówił tylko o 2 godzinach dla dziecka na terapię, 
inny z kolei, że „wszystkie potrzeby są zaspokajane przez organ prowadzący”. 

W wypowiedziach opisujących finansowanie specjalnych potrzeb dzieci z orzeczeniem 
zwraca uwagę sztywność organizacji placówki, w której jest dziecko niepełnosprawne, 
i wynikająca z niej niemożność elastycznego reagowania na jego potrzeby. Muszą one zostać 
wpasowane w dwie godziny specjalistycznych zajęć, choćby potrzebne było wsparcie innego 
rodzaju. 

Tymczasem, pomimo iż ogólnie prowadzenie przedszkoli nie jest objęte finansowaniem z 
subwencji oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, to potrzeby przedszkolaków z 

niepełnosprawnością są uwzględnione w subwencji. Stosowne przepisy (Rozporządzenie 

Ministra Edukacji w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej) 
przyznają dwie wagi: P28 i P36, według których naliczana jest subwencja z budżetu państwa 
dla Warszawy na objęcie niepełnosprawnych maluchów edukacją przedszkolną. Dla 
większości niepełnosprawnych maluchów do kasy miasta wpływa rocznie 15 762 zł na 
dziecko, dla tych z najcięższymi niepełnosprawnościami (w tym autyzm i niepełnosprawności 
sprzężone) – aż 37 434 zł. Dla porównania, wyliczona na rok 2009 stawka na „zwykłego” 
przedszkolaka w przedszkolach niepublicznych w Warszawie wynosi 7 083 zł. 
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3. Perspektywa rodziny 

 

Ankieta wśród rodziców przyniosła odpowiedzi dotyczące sytuacji 129 niepełnosprawnych 
dzieci. Z tej liczby 24 ankiety pochodziły spoza Warszawy (14 wypełnionych online, 10 
nadesłanych pocztą). Wykorzystano zawarte w nich informacje do celów porównawczych, 
jednak ostateczna analiza została przeprowadzona wyłącznie na podstawie 105 ankiet 
z Warszawy (33 wypełnionych online i 72 nadesłanych pocztą). Odnotowaliśmy ponadto 
pojedyncze ankiety, które przyszły we wrześniu, jednak zdecydowano się nie włączać ich do 
analiz, gdyż dotyczą nowego roku szkolnego 2009/10.  

Wypowiedzi pochodzą w 77% od rodziców chłopców, a w 23% dotyczą córek. Połowa ankiet 
odnosi się do dzieci z grupy wiekowej 7-12, a pozostałe dzielą się mniej więcej równo między 
rodziców dzieci starszych niż 12-letnie (28%) i młodszych niż 6-letnie (22%). 

93% dzieci ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W zdecydowanej większości 
przypadków (68%) to rodzice byli inicjatorem wystąpienia o orzeczenie. Co czwarte dziecko 
ma orzeczenie z inicjatywy szkoły, co dwudzieste – z inicjatywy poradni psychologiczno-
pedagogicznej, sporadycznie był to lekarz lub inna osoba. 
 
Tabela 3.1. Rodzaje niepełnosprawności u dzieci rodziców objętych ankietą 
Rodzaj niepełnosprawności Częstość Procent 
   zespół Aspergera 28 28% 
   zespół Downa 11 11% 
   dziecięce porażenie mózgowe 10 10% 
   autyzm 9 9% 
   więcej niż jedno istotne zaburzenie 8 8% 
   uszkodzenia układu nerwowego 5 5% 
   wady wrodzone 4 4% 
   wady genetyczne 4 4% 
   zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentacji, ADHD,  
   niedostosowanie społeczne 4 

4% 

   zaburzenia mowy 3 3% 
   zaburzenia po poważnych chorobach 3 3% 
   nie wiadomo, niepewne, niezdiagnozowane 3 3% 
   niedosłuch, problemy ze słuchem 2 2% 
   upośledzenie umysłowe, opóźniony rozwój umysłowy 2 2% 
   inne 6 6% 
Ogółem 102 100% 
Systemowe braki danych 3  
Razem 105  
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3.1. Dostęp do przedszkola 

Mniej więcej połowa rodziców niepełnosprawnych dzieci po raz pierwszy próbuje umieścić 
dziecko w placówce oświatowej w wieku 3 lub mniej lat. Około 2/3 z nich nie wie jeszcze 
wówczas o tym, że dziecko nie rozwija się prawidłowo. 
 
Tabela 3.2. W jakim wieku po raz pierwszy spróbowaliście Państwo umieścić dziecko 
w placówce oświatowej? 
 
Wiek Częstość Procent 
   poniżej 3 lat 6 8% 
   3 lata 38 44% 
   4 lata 27 31% 
   5 lat 10 11% 
   6 lat 5 6% 
Ogółem 87 100% 
Brak danych 3  
 
 

Najczęściej pierwszą placówką jest przedszkole (91%), z reguły ogólnodostępne (46%), ale 
już w 36% integracyjne, a w dalszych 9% - specjalne. 
 
Tabela 3.3. Pierwsza placówka oświatowa, w której próbowano umieścić dziecko 
Placówka Częstość Procent 
  przedszkole 40 46% 
  przedszkole integracyjne 31 36% 
  przedszkole specjalne 8 9% 
  ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy 5 6% 
  szkoła podstawowa 1 1% 
  żłobek 1 2% 
  inne 1 1% 
Ogółem 87 100% 
Brak danych 3  

 

Co czwartemu badanemu rodzicowi nie udało się umieścić dziecka w wybranym 
przedszkolu. Powodem był z reguły „brak miejsc”, jednak w niektórych przypadkach dzieci 
są odrzucane ze względu na deficyty rozwojowe. Oto relacje rodziców, dotyczące podanych 
im przez przedszkole powodów nieprzyjęcia dziecka: 

„Trzy przedszkola  integracyjne odmówiły: brak miejsc.” 

„Cztery różne przedszkola integracyjne: wszędzie usłyszeliśmy to samo - że jest za mały (nosił 

jeszcze pieluchę).” 

„Brak dostatecznej liczby przedszkoli na Kabatach.” 

„Brak miejsc w wybranych placówkach.” 

„Brak zgody na przychodzenie: chciałam przyprowadzać synka na godzinę w celu 

stymulowania rozwoju mowy, bez powodzenia.” 
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„Na Bielanach jest jedno przedszkole integracyjne (publiczne), a zaproponowano nam 

miejsce na Ochocie. Po dwóch miesiącach chodzenia stwierdziłam, że to daleko i dojazdy są 

uciążliwe.” 

„Nadpobudliwość, pieluchy, agresja.” 

„Powodem nieprzyjęcia syna było to, że nie mieliśmy jeszcze orzeczenia do przedszkola. 

Mieliśmy mieć 7.06, a lista była wywieszona7.06, więc pani dyrektor powiedziała, że to jest 

niemożliwe.” 

„Przedszkole integracyjne - nie spełniała norm intelektualnych.” 

„W rejonowym przedszkolu integracyjnym […] odmówiono nam, tłumacząc to brakiem 

miejsc.” 

„Za duże wymagania względem dziecka.” 

 

W odpowiedzi na kolejne pytanie ankiety, dotyczące sposobu, w jaki poinformowano 
rodziców o nieprzyjęciu ich niepełnosprawnego dziecka do przedszkola, część rodziców 
opisuje od razu kilka kolejnych porażek. Pojawia się też tak jak wcześniej wątek odległości 
od miejsca zamieszkania dziecka (inna dzielnica): 

 „Ogłoszenie na liście dzieci nieprzyjętych do przedszkola.” 

„Pisemnie.” 

„Telefonicznie lub pisemnie bez podania przyczyny, bez skierowania w inne miejsce.” 

„Poprzez wywieszenie list, na których nie było naszego synka.” 

 „Oświadczyli, że jeśli dziecko nie spełni oczekiwań (np. samoobsługa), to po trzech 

miesiącach nie zgodzą się na uczęszczanie dziecka do przedszkola.” 

„Pisaliśmy odwołanie, ale to i tak nie pomogło. Dzięki znajomej znaleźliśmy przedszkole 

integracyjne, gdzie było jeszcze miejsce, pani dyrektor powiedziała, że nawet poczeka o 

orzeczenie do przedszkola. Codziennie dojeżdżam z Bemowa na Ochotę.” 

 „Poinformowano nas o braku naboru do przedszkola w bieżącym roku szkolnym (brak 

miejsc) i przekonano nas, że składanie podania jest bezcelowe.” 

„Próbowałam w tym roku w przedszkolu dla dzieci z wadami wzroku […], ale ponieważ 
dziecko musiałoby być na wózku, odesłano mnie do integracyjnego [w innej dzelnicy]. 

Wybrałam OREW.” 

„Przy okazji dostarczenia brakujących dokumentów. W sposób niemiły, przedmiotowy. 

Zaproponowano EWENTUALNIE miejsce w grupie 3-latków. Odmówiłam.” 

"W jednym przedszkolu przez telefon poinformowano mnie o braku miejsc, w dwóch innych 

przyjęto zgłoszenie i dokumenty, ale dziecko nie zostało zakwalifikowane. Jako powód podano 

zbyt małą liczbę miejsc i dużą liczbę zgłoszeń, ale nie dowiedziałam się, jakie były kryteria 

doboru dzieci na dostępne miejsca.” 

„Złożenie podania i odpowiedź ‘brak miejsca’ w trzech miejscach.” 

 

Co czwarty rodzic odrzuconego dziecka nie składał w ogóle formalnego podania o 
przyjęcie. Oznacza to, że w dokumentach nie zarejestrowano części nieprzyjętych do 
przedszkoli dzieci niepełnosprawnych, co utrudnia monitorowanie dostępu do edukacji 
przedszkolnej dla tej kategorii maluchów. 
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Tymczasem w wieku około 2-3 lat, o ile dziecko było już zdiagnozowane, najczęstsze 
zalecenia specjalistów dotyczyły właśnie włączenia do grupy rówieśniczej i wszechstronnej 
stymulacji. Zderzenie z brakiem miejsc w kolejnych przedszkolach dla niepełnosprawnego 
dziecka, dla którego przedszkole miało być czymś więcej niż tylko placówką opiekuńczo-
wychowawczą, musi rodzić frustrację rodziców. 
 
Tabela 3.4. Jakie były zalecenia terapeutów pracujących w czasie, gdy dziecko miało ono 
około dwóch czy trzech lat, jeśli chodzi o pójście do przedszkola? 
Zalecenia w wieku 2-3 lat Częstość Procent 
   nie było zaleceń 18 23% 
   kontakt z grupą rówieśniczą, włączanie 16 21% 
   wszechstronna stymulacja i konkretne rodzaje terapii 12 15% 
   brak diagnozy jeszcze 11 14% 
   przedszkole integracyjne 7 9% 
   ćwiczenia indywidualne, intensywna rehabilitacja w domu 4 5% 
   zajęcia w ośrodku, np. OWI, w grupach przygotowujące do rozłąki 3 4% 
   poczekać jeszcze 3 4% 
   zdecydowałam się zatrzymać w domu 1 1% 
   nie pracowaliśmy z terapeutami w tym wieku 1 1% 
   nie pamiętam 2 3% 
Ogółem 78 100% 
Brak danych 12  

 

3.2. Diagnoza 

Znaczące różnice pomiędzy różnymi niepełnosprawnościami dotyczą wieku uzyskania 
diagnozy. Najwcześniej diagnozowany jest dobrze rozpoznawalny zespół Downa – 
w większości tuż po urodzeniu lub we wczesnym niemowlęctwie. Również stosunkowo 
wcześnie diagnozuje się inne wady wrodzone oraz uszkodzenia układu nerwowego, włącznie 
z porażeniem mózgowym.  

Pozostałe zaburzenia ujawniają się w wieku przedszkolnym lub szkolnym. Te ostatnie to w 
szczególności zespół Aspergera i zaburzenia koncentracji uwagi oraz nadpobudliwość – 
średni wiek uzyskania diagnozy w badanej grupie wyniósł 7 lat. 

Należy oczekiwać, że w wielu przypadkach wiek, w jakim dziecko jest diagnozowane, bywa 
nawet wyższy, zwłaszcza w przypadku „ukrytych” niepełnosprawności, takich jak ADHD czy 
zespół Aspergera. Szczególne nasilenie objawów tych zaburzeń rozwojowych przypada na 
pójście dziecka do szkoły, zatem uzyskanie diagnozy w przypadku tych zaburzeń przypada na 
pierwsze lata szkolne. Należy pamiętać, że ankietowani przez nas rodzice nie są próbą 
reprezentatywną, lecz należą do najaktywniejszych, najbardziej świadomych rodziców (sam 
fakt wypełniania ankiety wymaga motywacji i pewnej rutyny w wypełnianiu dokumentów), 
więc uzyskiwanie diagnozy w tej grupie rodzin było zapewne relatywnie wczesne. 

Na ogół wraz z jej uzyskaniem rozpoczyna się proces konfrontowania się rodziców z 
problemem, w którym przechodzą kolejno przez wszystkie etapy, od niezgody po akceptację. 
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Tabela 3.5. Wiek, w jakim dziecko uzyskało diagnozę, w zależności od rodzaju 
niepełnosprawności 

Podstawowa niepełnosprawność 

Średni wiek 
uzyskania 
diagnozy 

Liczba 
badanych 

przypadków 
   zespół Downa 0,3 8 
   wady wrodzone 1,3 4 
   wady genetyczne 1,3 4 
   uszkodzenia układu nerwowego 1,5 4 
   dziecięce porażenie mózgowe 1,8 10 
   zaburzenia mowy 2,5 3 
   upośledzenie umysłowe, opóźniony rozwój umysłowy 3,3 2 
   autyzm 3,6 9 
   więcej niż jedno istotne zaburzenie 3,8 8 
   zaburzenia po poważnych chorobach 4,0 3 
   niedosłuch, problemy ze słuchem 5,0 2 
   nie wiadomo, niepewne, niezdiagnozowane 5,2 3 
   zespół Aspergera 7,0 28 
   zaburzenia zachowania, zaburzenia koncentacji, ADHD,  
   niedostosowanie społeczne 7,0 4 
   inne 4,0 6 
Ogółem 4,1 98 

  

Różnice w wieku, w jakim diagnozowane jest dziecko, stanowią ważny czynnik wyjaśniający 
nasilenie napięć między szkołą lub przedszkolem a rodzicami dziecka, co szczególnie dotyczy 
niepełnosprawności diagnozowanych późno.  

Dlatego jeden z kierunków pracy prowadzonej przez szkoły powinno stanowić uwrażliwianie 
pedagogów na złożony proces przyjmowania diagnozy przez rodziców. Wielu rodziców 
przeżywa dopiero pierwszą fazę akceptacji, tzw. „gorączki rehabilitacyjnej”, a także 
szczególnie nasilonego niepokoju  o przyszłość dziecka. Nie mając jeszcze pogłębionej 
wiedzy o istocie zdiagnozowanych zaburzeń, rodzice (najczęściej matka) wypróbowują różne 
terapie, w obawie, że mogą zaniedbać coś, co mogłoby ułatwić przyszłe życie dziecku. 
Rodzice dzieci z wcześniej diagnozowanymi niepełnosprawnościami przeżywają te fazy 
w okresie ich wcześniejszego dzieciństwa, a dzieci idąc do przedszkola czy szkoły mają już 
„ustawione” potrzebne im terapie.  

Dodatkowo problem relacji rodziny ze szkołą jest komplikowany przez fakt, że pójście 
do szkoły jest szczególnie trudnym progiem dla tych dzieci, które sztywno podchodzą 
do ustalonego porządku i źle znoszą zmiany środowiska (spektrum autyzmu, w tym zespół 
Aspergera) albo mają zaburzenia koncentracji i są nadruchliwe (ADHD). W obu przypadkach 
szczególnie w szkole nasilają się objawy niepokoju i pobudzenia, niekiedy w stopniu trudnym 
do wyobrażenia dla rodziców, którzy znają tylko zachowania dziecka poza środowiskiem 
szkolnym. Najbardziej potrzebna jest w tym momencie pomoc dorosłej wykwalifikowanej 
osoby, która ułatwi dziecku wejście w zupełnie nową szkolną rzeczywistość i będzie mu 
towarzyszyć przez cały okres przystosowania (z reguły pierwszy semestr lub dwa). Drugi 
trudny próg, zwłaszcza dla uczniów z zespołem Aspergera, stanowią radykalne zmiany trybu 
nauki w klasie czwartej. Przejście na nauczanie przedmiotowe oznacza konieczność powolnej 
i trudnej readaptacji. Pojawiają się nowi nauczyciele, lekcje odbywają się w różnych salach, 
co wymaga przemieszczania się i nieustannego przepakowywania tornistra. Te wyzwania, 
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banalne z punktu widzenia przeciętnego dziesięciolatka, dla ucznia z niezbornością ruchową, 
zaburzeniami motorycznymi i sensorycznymi, stają się często koszmarem. Niespokojne, 
nierozumiane przez nauczycieli i kolegów dziecko przeżywa ponownie „początek szkoły”. 
Na tym etapie pomocne byłoby ponowne zapewnienie wsparcia dorosłej osoby na czas 
adaptacji do nowych warunków. 

Tymczasem w klasach integracyjnych warszawski standard organizacyjny uniemożliwia 
zatrudnianie dodatkowej pomocy, zaś w ogólnodostępnych zezwala na utworzenie jednego 
etatu dla dziesięciu uczniów z orzeczeniem (niezależnie od rodzaju niepełnosprawności). 
Dziecko może jednak przejściowo potrzebować bardziej zindywidualizowanego wsparcia niż 
może zapewnić nauczyciel wspomagający w klasie integracyjnej.  

Z kolei zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach ogólnodostępnych dopuszczone jest 
jedynie w formule etatu niepedagogicznego. Tymczasem dziecku potrzebna jest pomoc nie 
tylko pedagogiczna, ale wręcz specjalistyczna. Problem szkoły to kłopotliwe zachowania 
niespokojnego dziecka, uniemożliwiające niekiedy prowadzenie lekcji z klasą. Stąd łatwo 
traktować pomoc nauczyciela jako swoistą „ochronę”, która w razie niepożądanych zachowań 
dziecka powinna je jakoś „unieszkodliwić”, zapewniając pozostałym uczniom i 
nauczycielowi bezpieczeństwo i możliwość kontynuowania zajęć. Zmiana formuły asystenta 
dla dziecka z etatu niepedagogicznego na etat specjalistyczny przyniosłaby pośrednio te same 
skutki dla całej klasy i pedagogów, zapobiegając zarazem u dziecka niepełnosprawnego 
fatalnym skutkom dla psychiki, jakie wiążą się z traktowaniem go jako przeszkody w 
normalnej pracy szkoły. 

Warto też, by pedagodzy brali pod uwagę, jakie doświadczenia z dostępem do edukacji i jej 
jakością były dotychczas udziałem dziecka i jego rodziny. Wielu rodziców dzieci 
niepełnosprawnych cierpi na „fobię szkolną”, a widząc na wyświetlaczu telefonu numer 
szkoły ma typowe objawy lękowe. 

 

3.3. Typ placówki a niepełnosprawność 

Ze względu na małe liczebności w poszczególnych grupach, a zwłaszcza nielicznie 
reprezentowane  wśród badanych placówki ogólnodostępne i specjalne, trudno jest określić, 
jakiego rodzaju niepełnosprawności trafiają do określonego typu placówek. Zależy to także 
od nasilenia konkretnej niepełnosprawności. Jednak da się zaobserwować pewne 
prawidłowości. Dzieci z zespołem Aspergera najczęściej trafiają do placówek integracyjnych 
(74% w naszym badaniu), a co czwarte znalazło się w placówce ogólnodostępnej (26%). O ile 
w wieku przedszkolnym proporcje tych dzieci w placówkach ogólnodostępnych 
i integracyjnych są takie same, o tyle w szkole podstawowej następuje wyraźne 
„wypchnięcie” tej grupy do klas integracyjnych (84%). 

Proporcje dla dzieci z autyzmem w naszym badaniu przechylają się w stronę placówek 
specjalnych, choć najliczniejsza ich grupa jest w placówkach integracyjnych. 
W gólnodostępnych nie znalazło się żadne z dzieci objętych badaniem. W tym przypadku nie 
zaobserwowano różnic między przedszkolakami a uczniami szkoły podstawowej. 

Objęte badaniem dzieci z zespołem Downa z kolei najczęściej trafiają do przedszkoli 
integracyjnych i rzadziej specjalnych, natomiast w wieku szkolnym w naszych badaniach ta 
grupa wystąpiła wyłącznie w szkołach specjalnych.  

Natomiast dzieci z porażeniem mózgowym częściej można spotkać w placówkach 
specjalnych (zarówno przedszkolach, jak i szkołach), nieco rzadziej – także w przedszkolach 
i szkołach integracyjnych. 
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Pozostałe kategorie niepełnosprawności są mało liczne lub wewnętrznie zróżnicowane i 
cechuje je znaczne rozproszenie. 

 

3.4. Realizacja zaleceń – kto to robi 

Zadaliśmy rodzicom pytanie o to, czy wszystkie zalecenia są realizowane przez szkołę lub 
przedszkole. Najczęściej rodzice stwierdzali, że realizowane są wszystkie zalecenia (36%) lub 
ich większość (33%). W tym miejscu trzeba dodać, że na ten wynik znacząco wpływa udział 
w badaniu rodziców dzieci uczęszczających do niepublicznej Szkoły Wspierania Rozwoju 
przy ul. Toruńskiej. Z grupy piętnaściorga rodziców uczestniczących w naszym badaniu, 
których dzieci są uczniami tej szkoły, wszyscy (100%) wybrali dwie pierwsze odpowiedzi 
(odpowiednio 40% - wszystkie zalecenia i 60% - większość). Dla porównania, dla całej 
pozostałej grupy rodziców odsetek odpowiedzi w dwóch pierwszych kategoriach wyniósł 
62% 

 
Tabela 3.6. Czy wszystkie zalecenia są realizowane przez szkołę / przedszkole? 
Odpowiedzi Liczba wskazań Procent wskazań 

   Wszystkie 31 36% 

   Większość 29 33% 

   Tylko niektóre 22 25% 

   W ogóle nie są realizowane 5 6% 

Ogółem 87 100% 

Brak danych 18  

 

Istnieją duże różnice między poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności dziecka 
a realizacją zaleceń z orzeczenia. Specyficzną kategorią niepełnosprawności u uczniów, 
wobec których najczęściej rodzice mówią o braku realizacji zaleceń bądź realizacji tylko 
niektórych zaleceń, jest zespół Aspergera. Większość tych dzieci uczęszcza do placówek 
integracyjnych. 

Oznaczać to może, że nawet placówki integracyjne przy obecnym systemie finansowania 
szkół publicznych w Warszawie i obowiązującym standardzie organizacyjnym nie są w stanie 
adekwatnie zaspokoić potrzeb rozwojowych tych dzieci.  
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Tabela 3.7. Realizacja zaleceń w zależności od rodzaju niepełnosprawności dziecka 

Niepełnosprawność Wszystkie Większość 
Tylko 

niektóre 

W ogóle 
nie są 

realizowane Razem 

   zespół Aspergera 16% 20% 48% 16% 
N=25 
100% 

   autyzm 29% 43% 29% 0% 
N=7 

100% 

   zespół Downa 60% 30% 10% 0% 
N=10 
100% 

   dziecięce porażenie  
   mózgowe 33% 33% 33% 0% 

N=6 
100% 

   inne 45% 40% 13% 3% 
N=38 
100% 

Ogółem 
N=21 
36% 

N=28 
33% 

N=22 
26% 

N=5 
6% 

N=86 
100% 

 

Spośród tych rodziców, którzy potwierdzili, że nie wszystkie zalecenia z orzeczenia są 
realizowane w placówce dziecka, ogromna większość (84%) realizuje zalecenia gdzie indziej. 
Dotyczy to zarówno tych dzieci, dla których zalecenia w ogóle nie są realizowane przez 
placówkę, jak i tych, dla których placówka realizuje „tylko niektóre” lub „większość” zaleceń. 
Tak wysoki odsetek rodziców, którzy podejmują realizację zaleceń poza placówką, świadczy 
z jednej strony o determinacji i poświęceniu rodzin w walce o jak najlepsze funkcjonowanie 
niepełnosprawnego dziecka, z drugiej jednak wskazuje też na obciążenie rodziców, 
przeważnie matek, dodatkowymi obowiązkami. Doświadczenia naszej i wielu innych 
organizacji pokazują, że proces ten prowadzi najczęściej do wykluczenia społecznego rodzin 
z niepełnosprawnym dzieckiem, eliminując matkę z życia zawodowego i prowadząc 
jednocześnie do pauperyzacji tych rodzin. Konsekwencją bywa również zanik normalnych 
relacji rodzinnych i w wielu przypadkach rozpad rodziny. Pozostawanie dorastającego 
dziecka pod opieką niepracującej matki uniemożliwia ponadto młodemu człowiekowi 
korzystanie z wzorców pracy zawodowej poza domem, modelując jego przyszłe zachowania, 
oparte w znacznej mierze na korzystaniu ze świadczeń. 

Biorąc po uwagę wszystkich badanych rodziców, zjawisko dodatkowego realizowania 
zaleceń z orzeczenia dotyczy blisko połowy (48%) rodzin. Większość z nich (72%) płaci za 
zapewnienie dziecku zajęć poza placówką, pozostali korzystają z oferty poradni lub 
dotowanych programów organizacji pozarządowych. 

Co drugi rodzic zmuszony do płatnego realizowania zaleceń poza placówką zapewnia dziecku 
odpłatnie więcej niż jeden rodzaj terapii. 

Najczęściej rodzice wymieniali odpłatne konsultacje psychologa (12 wskazań), logopedy 
(11), zajęcia z integracji sensorycznej (11), trening umiejętności społecznych (9), rehabilitację 
ruchową (5), hipoterapię (5), neurologopedę (3), ogólnie rewalidację (3), trening uwagi 
słuchowej metodą Tomatisa (2), muzykoterapię (2). Pojedyncze wskazania dotyczyły także 
dogoterapii i asystenta dla dziecka. 
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3.5. Treść zaleceń 

W związku opisanym zjawiskiem, a także częstszym relacjonowaniem braku realizacji 
zaleceń przez placówkę w odniesieniu do dzieci z zespołem Aspergera, warto w tym miejscu 
przejść do analizy zawartości orzeczeń wystawianych przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne. 

Dzieci ankietowanych rodziców uzyskiwały zalecenia w 15 spośród 25 warszawskich poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. Przytaczane przez rodziców zalecenia z orzeczeń 
o potrzebie kształcenia specjalnego najczęściej obejmowały zalecenie kształcenia specjalnego 
w określonym typie placówki (nie wszyscy rodzice je przytaczali) oraz szereg zaleceń 
szczegółowych. Treść zaleceń przytoczyło 77 badanych rodziców. Średnio podawali oni 
prawie cztery zalecenia szczegółowe. 

W największej liczbie przypadków zalecano terapię logopedyczną. (53% orzeczeń) oraz 
terapię integracji sensorycznej (30%). W dalszej kolejności częstości zalecana była pomoc 
psychologa (23%) oraz pedagoga lub pedagoga specjalnego (17%). 

W zaleceniach pojawiały się niekiedy ogólniki („dostosowanie wymagań, form i metod pracy 

do możliwości dziecka”, „zajęcia wielospecjalistyczne, stymulacja wielospecjalistyczna, 

wspomaganie rozwoju”, „zajęcia korekcyjno-kompensacyjne”, „rewalidacja, „indywidualne 

podejście”, „praca według indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego”), a także 
– sporadycznie - bardzo specjalistyczne oddziaływania, z medycznymi włącznie („pełna 

diagnoza pod kątem ADHD”, „badania okulistyczne”, „toksyna botulinowa”). 

 
Tabela 3.8. Pełne zestawienie zaleceń wymienianych przez badanych rodziców 

Zalecenia N 
Procent 

odpowiedzi 
logopeda, zajęcia logopedyczne 41 53% 
kształcenie specjalne ze wskazaniem na typ 36 47% 
SI 23 30% 
psycholog, współpraca z psychologiem, wsparcie psychologiczne 18 23% 
dostosowanie wymagań, form, metod do możliwości 13 17% 
pedagog, pedagog specjalny 13 17% 
terapia ukierunkowana na stymulowanie sfery emocjonalno-społecznej 12 16% 
terapia ukierunkowana na stymulowanie rozwoju poznawczego 9 12% 
rehabilitacja ruchowa, terapia ruchowa, fizjoterapeuta 9 12% 
wsparcie w kontaktach społecznych, pomoc w integracji z rówieśnikami, 
wzmocnienie kompetencji społecznych 8 10% 
zajęcia wielospecjalistyczne, stymulacja wielospecjalistyczna, 
ogólnorozwojowa, wspomaganie rozwoju 7 9% 
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne 7 9% 
terapia ukierunkowana na grafomotorykę 6 8% 
terapia ukierunkowana na komunikacje werbalną i pozawerbalna 6 8% 
rehabilitant, zajęcia rehabilitacyjne 6 8% 
dodatkowe zajęcia z czytania, pisania, liczenia, ćwiczenie technik 
szkolnych, reedukacja, zajęcia wyrównawcze 5 7% 
trening umiejętności społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne 5 7% 
rewalidacja 4 5% 
działania nastawione na samodzielność, zaradność, samoobsługę 4 5% 
budowa motywacji, wzmacnianie wiary w siebie, własnej wartości 4 5% 
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mocne strony, zainteresowania, sukcesy 4 5% 
wyciszanie, rozładowywanie napięcia, niepokoju 3 4% 
indywidualne podejście 3 4% 
krótkie, dodatkowe przerwy w pracy, krótkie odcinki czasowe 3 4% 
terapia ręki 3 4% 
odroczenie obowiązku 2 3% 
praca wg indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 2 3% 
nauczanie indywidualne 2 3% 
nauka w małej grupie, mniejsza klasa 2 3% 
wsparcie w zapisywaniu pracy domowej, pomoc przy odrabianiu lekcji, 
zmniejszenie ilości, ograniczenie  prac domowych 2 3% 
wzmacnianie pozytywne, pochwały 2 3% 
wydłużenie czasu na klasówkach, zapewnienie pomocy w czasie 
sprawdzianu 2 3% 
budowanie poczucia bezpieczeństwa 2 3% 
uprzedzanie o zmianach, porządek zajęć 2 3% 
wsparcie w funkcjonowaniu w klasie, uwaga, kontrola pracy 2 3% 
usprawnianie percepcji wzrokowej i słuchowej 2 3% 
terapia 1 1% 
sprawność manualna 1 1% 
planowanie motoryczne 1 1% 
orientacja przestrzenna 1 1% 
koordynacja ruchowa 1 1% 
orientacja w schemacie ciała 1 1% 
stymulacja rozwoju ruchowego 1 1% 
terapia problemów emocjonalnych 1 1% 
stałe zasady, jasne reguły 1 1% 
asystent, nauczyciel-cień, wsparcie indywidualne 1 1% 
minimalizacja stresu przez indywidualne odpytywanie 1 1% 
struktura czasu, miejsca i przestrzeni 1 1% 
polisensoryczne poznawanie rzeczywistości, wizualizacje 1 1% 
neurologopeda 1 1% 
gimnastyka korekcyjna 1 1% 
rytmika 1 1% 
dogoterapia 1 1% 
współpraca z psychiatrą, opieka psychiatry 1 1% 
dalsza opieka lekarzy specjalistów 1 1% 
kontynuowanie zajęć w OWI 1 1% 
pełna diagnoza pod kątem ADHD 1 1% 
badania okulistyczne 1 1% 
zajęcia psychomotoryczne 1 1% 
Weronika Sherbourne 1 1% 
toksyna botulinowa 1 1% 
"sztampowe zalecenia" 1 1% 

N=77 orzeczeń 
Suma wskazań jest większa niż 100%, gdyż odpowiedzi opisywały po kilka zaleceń. 
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Specyficzne dla zespołu Aspergera zalecenia, zapisywane przez poradnie w orzeczeniu 
o potrzebie kształcenia specjalnego, dotyczą przede wszystkim terapii ukierunkowanej na 
stymulowanie sfery emocjonalno-poznawczej (46% orzeczeń w tej grupie), terapii 
ukierunkowanej na grafomotorykę (18% i dalsze 14% orzeczeń zalecających terapię ręki), 
trening umiejętności społecznych (14%) oraz szereg zaleceń wymagających szczególnej, 
zindywidualizowanej uwagi skierowanej na dziecko (podkreślanie mocnych stron i sukcesów,  

wyciszanie, rozładowywanie napięcia i niepokoju, wsparcie w kontaktach społecznych, nauka 
w małej grupie lub mniejsza klasa, budowanie poczucia bezpieczeństwa, uprzedzanie 
o zmianach). Można przypuszczać, że ta właśnie grupa zaleceń sprawia szkołom 
i przedszkolom szczególną trudność. Nie ogranicza się ona bowiem do indywidualnej pracy 
dziecka z określonym specjalistą, ale praktycznie zaspokojenie specyficznych potrzeb 
rozwojowych dziecka z zespołem Aspergera oznacza poświęcanie mu przez kompetentnego 
wychowawcę znacznie więcej uwagi niż pozostałym dzieciom w klasie. 

W tym sensie powtarzany przez wielu rodziców dzieci z tej grupy postulat choćby 
okresowego indywidualnego wsparcia dziecka na co dzień w szkole znajduje pełne 
potwierdzenie. 
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Tabela 3.9. Zalecenia z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wystawianych dzieciom 
z zespołem Apergera 

Zalecenia 
Procent 

orzeczeń 
kształcenie specjalne ze wskazaniem na typ 59% 
logopeda, zajęcia logopedyczne 55% 
terapia ukierunkowana na stymulowanie sfery emocjonalno-społecznej 46% 
SI 41% 
psycholog, współpraca z psychologiem, wsparcie psychologiczne 36% 
pedagog, pedagog specjalny 23% 
terapia ukierunkowana na grafomotorykę 18% 
trening umiejętności społecznych, zajęcia socjoterapeutyczne 14% 
mocne strony, zainteresowania, sukcesy 14% 
wyciszanie, rozładowywanie napięcia, niepokoju 14% 
terapia ręki 14% 
dostosowanie wymagań, form, metod do możliwości 9% 
terapia ukierunkowana na stymulowanie rozwoju poznawczego 9% 
wsparcie w kontaktach społecznych, pomoc w integracji z rówieśnikami, 
wzmocnienie kompetencji społecznych 9% 
nauka w małej grupie, mniejsza klasa 9% 
budowanie poczucia bezpieczeństwa 9% 
uprzedzanie o zmianach, porządek zajęć 9% 
odroczenie obowiązku 9% 
rehabilitacja ruchowa, terapia ruchowa, fizjoterapeuta 5% 
terapia ukierunkowana na komunikacje werbalną i pozawerbalna 5% 
rehabilitant, zajęcia rehabilitacyjne 5% 
nauczanie indywidualne 5% 
wsparcie w funkcjonowaniu w klasie, uwaga, kontrola pracy 5% 
terapia 5% 
asystent, nauczyciel-cień, wsparcie indywidualne 5% 
gimnastyka korekcyjna 5% 
Weronika Sherbourne 5% 
„sztampowe zalecenia” 5% 

N=22 

 

3.6. Zmiany placówek 

Brak możliwości realizacji zaleceń przez szkołę czy przedszkole prowadzi z jednej strony 
do pogorszenia stanu dziecka i jego funkcjonowania w placówce, z drugiej zaś w niektórych 
przypadkach pojawia się presja ze strony placówki na jej zmianę („wypychanie” dziecka). 

W badanej grupie spośród 29 rodziców przedszkolaków aż dziewięcioro maluchów musiało 
już zmienić przedszkole. W grupie 35 dzieci szkolnych przez więcej niż jedno przedszkole 
przeszło 12 z nich, z czego 2 dzieci było aż w czterech lub pięciu różnych przedszkolach. 
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Oto relacja matki jednego z tych dzieci, któremu specjaliści zalecali pobyt w grupie 
rówieśniczej,  z debiutu w pierwszym przedszkolu:  

„Placówka przyjęła go, ale chodził w sumie 18 dni z przerwami na 2-3 tygodniowe choroby, 

a po Nowym Roku zabrałam dziecko, ponieważ miał obstawę 2 wielkich dziewczynek, którym 

pani kazała trzymać go za ręce aż do obiadu, żeby niczego nie zniszczył.” 

Drugie z nich zostało po prostu wyrzucone z pierwszej placówki: 

„Dziecko uczęszczało tam tylko miesiąc, po miesiącu go wydalono pod pretekstem, że zagraża 

bezpieczeństwu innych dzieci i kierując do psychologa i logopedy.” 

 

Na etapie szkoły podstawowej spośród 37 rodziców aż 17 wspomina również o więcej niż 
jednej (na razie) szkole: w 13 przypadkach dziecko jest już w drugiej szkole, w dwóch – 
w trzeciej, a w jednym – w czwartej kolejnej szkole podstawowej. 

 

3.7. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny 

Tylko 46% rodziców potwierdziło, że ich dziecko ma indywidualny program edukacyjno-
terapeutyczny. Wynik ten był podobny dla szkół integracyjnych (52%) i specjalnych (48%), 
natomiast w szkołach ogólnodostępnych tylko jeden z jedenastu rodziców udzielił odpowiedzi 
twierdzącej.  

Niemal wszyscy rodzice potwierdzający, że ich dziecko ma takich program, odpowiedzieli 
jednocześnie, że go znają, ale nieco ponad połowa z tej grupy nie miała na niego wpływu 
(w szkołach specjalnych było to zdecydowanie więcej, bo 70% rodziców znających program, 
w porównaniu z 37% w integracyjnych). 

 

3.8. Rewalidacja 

Z problemem realizacji zaleceń ściśle wiąże się problem tzw. godzin rewalidacji. Jak 
wspominano wcześniej w tym raporcie, warszawski standard organizacyjny przyznaje 
każdemu dziecku z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego nie mniej niż dwie 

godziny rewalidacji tygodniowo, co w praktyce oznacza dokładnie dwie godziny. Szkoły 
i przedszkola integracyjne zatrudniają też dodatkowo specjalistów, jednak ich dyrektorzy 
skarżą się, że jest ich zbyt mało. 

Zapytaliśmy więc rodziców o to, ile godzin tzw. rewalidacji tygodniowo zapewnia placówka 
ich dziecku. Aż 47% rodziców nie umiało odpowiedzieć na to pytanie. Pozostali wskazywali 
średnio blisko 7 godzin, przy czym na wynik ten zasadniczo wpłynęły odpowiedzi rodziców 
dzieci z niepublicznej integracyjnej Szkoły Wspierania Rozwoju przy ul. Toruńskiej – średnio 
22 godziny tygodniowo. Dla wszystkich pozostałych placówek średnia liczba godzin 
wyniosła 4 godziny. Odnotowano znaczące są tu zarówno różnice między placówkami 
publicznymi a niepublicznymi, jak też między integracyjnymi a ogólnodostępnymi.  
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Tabela 3.10. Ile w sumie godzin tzw. zajęć rewalidacyjnych zapewnia szkoła tygodniowo? 

 Rodzaj i typ placówki 
Średnia liczba godzin 

rewalidacji 
Liczba placówek 

Publiczne ogólnodostępne 2 3 
 integracyjne 3 34 
 specjalne 8 7 
 Ogółem 4 44 
Niepubliczne ogólnodostępne 3 2 
 specjalne 20 1 
 Ogółem 8 3 
Ogółem ogólnodostępne 2 5 
 integracyjne 3 34 
 specjalne 10 8 
 Ogółem 4 47 

Ze względu na nietypowe wyniki w tabeli nie uwzględniono niepublicznej integracyjnej Szkoły Wspierania 
Rozwoju przy ul. Toruńskiej (średnio 22 godziny rewalidacji w tygodniu). 

 

3.9. Rokowanie? 

Na zakończenie omówienia wyników ankiety przeprowadzonej przez rodziców warto 
przedstawić dokonane przez nich oceny obecnego stopnia samodzielności dziecka. Zwraca 
uwagę relatywnie wysoka ocena dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności, 
z ograniczeniem  mniejszej samodzielności do wybranych obszarów funkcjonowania. 
Świadczy to o tym, ze rodzice nie postrzegają niepełnosprawności dziecka jako totalnej 
odmienności, lecz widzą jego mocne i słabe strony, a samodzielność traktują jako cechę 
stopniowalną. 
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Rysunek 3.1. Ocena stopnia samodzielności dziecka na skali od 0 (niesamodzielne) do 10 
(samodzielne) 
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manualna)
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utrzymywanie czystości bez pieluch, higiena
osobista)
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samodzielność w zakresie komunikacji (mowa)

samodzielność społeczna (kłopotliwe zachowania,
przeszkadzanie, agresja)

 

Drugi ważny wniosek z analizy tych odpowiedzi dotyczy wysokiego stopnia samodzielności 
dzieci z zespołem Aspergera, u których istotnie zaburzona jest sfera społeczna, co nie 
przekreśla możliwości opóźnionego w stosunku do zdrowych rówieśników nabycia 
większości kompetencji społecznych. Spychanie ich do „wyspecjalizowanych” placówek tzw. 
integracyjnych, które jak się okazuje w obecnym systemie organizacji i finansowania 
warszawskich szkół nie są w stanie zaspokoić ich specyficznych potrzeb rozwojowych, 
oznacza dla tej kategorii uczniów zagrożenie wtórną niepełnosprawnością, wynikającą z 
ponoszonych przez dzieci psychicznych skutków nieodpowiedzialnej polityki edukacyjnej. 
W interesie społecznym jest zapobieganie takim powikłaniom i zapewnienie tym 

dzieciom odpowiedniego do ich potrzeb wsparcia. 
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4. Gdy nie wiadomo, o co chodzi… 

 

4.1. Finanse szkół 

Dane z wywiadów przeprowadzonych z dyrektorami szkół podstawowych w Warszawie 
wskazują jednoznacznie, że szkoły ogólnodostępne i – w nieco mniejszym stopniu – 
integracyjne nie otrzymują wystarczających środków na kształcenie uczniów 

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Informacje od dyrektorów tych 56 ogólnodostępnych szkół podstawowych, w których 
kształcą się, choćby pojedynczy, uczniowie z orzeczeniem, potwierdzają, iż podstawową 
barierą w przyjmowaniu takich uczniów do szkół ogólnodostępnych jest brak możliwości 
organizacyjnych i finansowych pozwalających na dostosowanie procesu kształcenia 
do potrzeb i możliwości tych dzieci:  

„Szkoła pozostawiona jest sama sobie. Brak pomocy z zewnątrz, z poradni. Szkoła ma tylko 

dwie dodatkowe godziny, a dzieci opanowują tylko minimum programowe, są słabe postępy. 

Brak wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Trudno uzyskać pomoc, odpowiedź na 

problematyczne pytania.” 

„Zagrożone jest bezpieczeństwo pozostałych dzieci, dezorganizują lekcje. Brak pedagoga 

wspierającego, który pomógłby dziecku w czasie zajęć wyciszyć się, zorganizować.” 

„Bariery architektoniczne. Brak nauczycieli wspomagających. Brak specjalistów. W szkole 

jest tylko pedagog.” 

„Brak specjalistów, niemożność zatrudnienia. Brak kształcenia nauczycieli do pracy z dziećmi 

szczególnej troski. Brak wspomagania. Zbyt duża liczebność klas.” 

„Zbyt liczne klasy, dzieci chore (nadpobudliwe) utrudniają prowadzenie zajęć. Zbyt mała 

ilość specjalistów, brak środków na ich zatrudnienie. Brak możliwości indywidualnego 

podejścia do dziecka, opiekowania się nim we właściwy sposób.” 

 

Jest to niepokojące o tyle, że środki te płyną przecież z subwencji oświatowej do kasy miasta. 
Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych nie muszą być one jednak – i nie są – 
wykorzystywane zgodnie z ich nominalnym przeznaczeniem. Prawo zostawia tu swobodę 
decyzji władzom samorządowym.  

 

 „Subwencja ogólna składa się z części: 

 1) dla gmin: a) wyrównawczej, b) równoważącej 

 2) dla powiatów: a) wyrównawczej,  b) równoważącej 

 3) dla województw: a) wyrównawczej ,b) regionalnej 

 4) oświatowej (…) 

3. O przeznaczeniu środków otrzymanych z tytułu subwencji ogólnej decyduje organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.” 

[Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o finansach jednostek samorządu terytorialnego, art. 7, 
ust.1] 
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 „Środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być przeznaczane na 

finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi 

inaczej.” 

[Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, art. 42, ust. 2] 

 

Są to środki niemałe. W roku 2009 na kształcenie wszystkich kategorii niepełnosprawnych 
uczniów Warszawa otrzymała z budżetu państwa subwencję w łącznej wysokości 115 mln zł 
(25,1 mln stawki podstawowej, 86,4 mln „dodatku” za niepełnosprawność i 4,2 mln dodatku 
za klasy integracyjne). Do tego miasto dołożyło z własnych środków jeszcze ok. 31 mln zł. 

 

Rysunek 4.1. Struktura całkowitego budżetu na kształcenie uczniów niepełnosprawnych 
w Warszawie 
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Część subwencji oświatowej miasto otrzymuje z tytułu realizacji zadań oświatowych gminy 
(szkoły podstawowe i gimnazja ogólnodostępne i integracyjne), zaś część z tytułu realizacji 
zadań oświatowych powiatu (szkoły ponadgimnazjalne i szkoły specjalne). Dzielnice 
w ramach przekazania im niektórych zadań i kompetencji zarządzają tymi szkołami, których 
prowadzenie jest zadaniem gminy. 

W przypadku Warszawy oznacza to, że szkoły specjalne są finansowane z budżetu miasta 
(poprzez Miejskie Biur Finansów Oświaty) a nadzorowane bezpośrednio przez Biuro 
Edukacji Urzędu m. st. Warszawy. Natomiast szkoły podstawowe ogólnodostępne i 
integracyjne są finansowane z budżetu danej dzielnicy (poprzez Dzielnicowe Biuro Finansów 
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Oświaty) i nadzorowane przez Wydział Oświaty i Wychowania danej dzielnicy. Przedszkola 
wszystkich typów, także specjalne, podlegają dzielnicom. 

W roku 2009 środki na uczniów niepełnosprawnych zostały według zapewnień Skarbnika 
Miasta i dyrekcji Biura Edukacji przekazane do dzielnic zgodnie ze zgłoszoną w arkuszach 
organizacyjnych placówek liczbą uczniów niepełnosprawnych pobierających naukę 
w placówkach na terenie danej dzielnicy. 

Jednak sposób konstruowania planu finansowego placówki praktycznie uniemożliwia 
przekazanie szkole środków w wysokości odpowiadającej subwencji na danego ucznia. 

Miasto Warszawa szczyci się tym, że do każdej MENowskiej złotówki, przeznaczonej na 
kształcenie ucznia niepełnosprawnego, dokłada jeszcze z własnych środków około 25 groszy. 

Te pieniądze trafiają jednak do budżetu dzielnicy jako jedna łączna pula środków na zadania 
oświatowo-wychowawcze. W najlepszym wypadku są spożytkowane faktycznie na te 
wydatki. Informacje pozyskane od dyrektorów szkół świadczą o tym, że z budżetu dzielnicy 
do budżetu szkoły trafiają za uczniem niepełnosprawnym kwoty zupełnie symboliczne 
w porównaniu z tym, ile dzielnica „zarabia” na takim dziecku. Przy czym im cięższa 
niepełnosprawność wg wag MEN służących do obliczania wysokości subwencji, tym większe 
środki dostaje miasto (a następnie dzielnica, w przypadku szkół ogólnodostępnych 
i integracyjnych). 

Równocześnie regulacje prawa oświatowego nakładają na samorząd zadania oświatowe 
wobec uczniów o specjalnych potrzebach, zaś na dyrektorów szkół prowadzenie procesu 
kształcenia tych uczniów zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu: 

„System oświaty zapewnia w szczególności: 

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 

rozwoju; 

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;(…) 

4) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych 

uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i 

specjalnych form pracy dydaktycznej; 

5) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież 
niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami; 

5a) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 
rewalidacyjnych;(…).” 

[Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 1] 

 

„Przedszkola, szkoły i oddziały, o których mowa w §1, zapewniają dzieciom i młodzieży 

niepełnosprawnym i niedostosowanym społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programu wychowania przedszkolnego, programu nauczania, programu 

wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
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edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i 

metod pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

4) zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb; 

5)  integrację ze środowiskiem rówieśniczym.” 

[Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i 
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub 
integracyjnych, art. 4.1] 

 

Wydaje się zatem logiczne i sprawiedliwe, by pomimo braku prawnego przymusu 
przekazywania środków z subwencji na realizację określonych zadań Warszawa finansowała 
kształcenie uczniów niepełnosprawnych proporcjonalnie do wielkości wag subwencyjnych. 

Rysunek 4.2 ilustruje skalę zwiększenia subwencji na dziecko niepełnosprawne w stosunku 
do zdrowego ucznia. 

 

Rysunek 4.2. Kwoty na jednego ucznia z określonym rodzajem niepełnosprawności 
w subwencji oświatowej MEN dla Warszawy w roku 2009, w porównaniu z kwotą subwencji 
MEN na zdrowego ucznia (szkoły podstawowe) 
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4.2. Ile dodatkowo dla szkoły 

W odpowiedzi na pytanie o to, ile dodatkowych środków dostaje ich szkoła rocznie na 
zaspokojenie specjalnych potrzeb jednego ucznia z orzeczeniem, aż 73% dyrektorów szkół 
ogólnodostępnych, w których są tacy uczniowie, odpowiedziało, że otrzymują środki na dwie 
dodatkowe godziny tzw. zajęć rewalidacyjnych na dziecko tygodniowo, w tym 68% dodało 
od razu, że są to jedyne dodatkowe środki na takie dziecko i nie otrzymują nic poza nimi: 

„Dwie godziny tygodniowo na rewalidację. Innych środków nie dostaję.” 

Tak odpowiadało 2/3 dyrektorów szkół ogólnodostępnych, w których są uczniowie 
z orzeczeniem. Kilku innych dodawało różne opisowe określenia lub jedynie wskazywało na 
jeszcze jakieś dodatkowe środki: 

„Środki na dwie godziny tygodniowo na rewalidację i dodatkowe środki dla dzieci 

z upośledzeniem, ale nie potrafię powiedzieć, w jakiej wysokości.” 

 „Bon oświatowy w wysokości dwudziestu dwóch tysięcy, oraz dwie godziny tygodniowo na 

rewalidację dla dziecka. Są tam jakieś środki, kupowaliśmy jakieś pomoce naukowe, jest 

rozróżnione.” 

Odwoływanie się przez dyrektorów do sformułowania „dwie godziny rewalidacji” oznacza, że 
miasto Warszawa stosuje usztywnione standardy przyznawania środków na ucznia 
z orzeczeniem, zupełnie nie biorąc pod uwagę ani zaleceń z orzeczenia, ani bardzo 
zróżnicowanych potrzeb tych dzieci. 

Potwierdza to analiza corocznie wydawanego przez Biuro Edukacji dokumentu „Standard 
organizacyjny szkoły podstawowej”, jak również towarzyszących mu „Zasad przygotowania 
organizacji roku szkolnego dla szkoły podstawowej” i „Wskaźników zadań oświatowych dla 
ucznia w szkole podstawowej” (wersje na rok szkolny 2009/10 znajdują się pod adresem 
http://www.edukacja.warszawa.pl/index.php?wiad=2075). W dokumentach tych nic się nie 
mówi na przykład o dodatkowych godzinach wspomagania dydaktyki (a więc dodatkowych 
godzinach pracy dla szkolnego psychologa, pedagoga, reedukatora czy logopedy), 
przeznaczonych na pracę z dzieckiem niepełnosprawnym. Podany jest jedynie ogólny 
mnożnik, w oparciu o który wylicza się liczbę godzin tych specjalistów: „Liczba godzin 

wspomagania dydaktyki przysługująca szkole wyliczana jest w oparciu o algorytm: liczba 

uczniów x 0,23”.Nie ma w tym miejscu żadnego odniesienia do ewentualnych zaleceń 
z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokumenty wyznaczające standardy 
organizacyjne w stosunku do dziecka niepełnosprawnego mówią jedynie o tym, że wśród 
ośmiu różnych kategorii godzin na dodatkowe zadania, przyznawanych przez Burmistrza 
dzielnicy, są „zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego w wymiarze nie niższym niż 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka” 
i ewentualnie dwie formy nauczania indywidualnego (nauczanie indywidualne i indywidualne 
zajęcia rewalidacyjne dla dzieci głęboko upośledzonych). 

Zajęcia rewalidacyjne pojawiają się natomiast w części „Informacje dodatkowe”, w punkcie 
dotyczącym standardu oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole. Obejmuje on 
„zajęcia rewalidacyjne w przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego – zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu”. Nie ma jednak żadnych 
wskazówek, w oparciu o jaki algorytm szkoła ma naliczyć potrzebną danemu dziecku liczbę 
godzin. Zapewne więc, tak jak w przypadku uczniów starszych, niepełnosprawny uczeń 
zerówki może liczyć co najwyżej na dobrą wolę dyrekcji i życzliwość nauczycieli. Podobnie 
w odniesieniu do zerówek określono w standardzie „zapewnioną pomoc psychologa, 

pedagoga, reedukatora, zatrudnionych w szkole” oraz „pomoc logopedyczną wg potrzeb”. Nie 
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wskazano, ile godzin, indywidualnie czy grupowo, i w oparciu o jaki dokument, można 
przyznać dziecku w zerówce, potrzebującemu takiego wsparcia. 

Jeśli chodzi o możliwość zatrudnienia asystenta dla dziecka, które choćby okresowo 
(w pierwszej klasie, w pierwszym roku nowego etapu edukacyjnego) wymaga 
indywidualnego wsparcia pedagogicznego, „Standard” dopuszcza stworzenie jednego etatu 
pomocy nauczyciela (a więc etatu obsługi, nie zaś pedagogicznego), o ile w szkole uczy się 
powyżej 10 uczniów z orzeczeniem. Spośród 115 szkół podstawowych w Warszawie, nie 
będących częścią zespołu, warunek taki spełnia jedna szkoła (szkoła ta nie wykazała 
w arkuszu organizacyjnym zatrudniania pomocy nauczyciela). 

Dodatkową trudność stanowi fakt, że etat niepedagogiczny jest bardzo nisko opłacany. 
Według naszej wiedzy w szkołach, gdzie udaje się uzyskać dla dziecka pomoc w wymiarze ½ 
etatu, zarabia ona niecałe 500 zł. W tej sytuacji niezwykle trudno jest zrekrutować w ogóle 
kogokolwiek, nie mówiąc o tym, że brak wymogu przygotowania pedagogicznego takiej 
osoby jest nieporozumieniem. Z reguły więc szkoła prosi rodziców o pomoc w znalezieniu 
odpowiedniej osoby, informując o wysokości wynagrodzenia, a rodzice szybko przekonują 
się, że po to, by zapewnić dziecku właściwą, a przede wszystkim stabilną pomoc, zmuszeni są 
sięgnąć do własnych kieszeni, i to sięgnąć głęboko. Wynagrodzenie za godzinę pracy 
asystenta kształtuje się obecnie w Warszawie na poziomie 15 zł netto za godzinę pracy. 
Łatwo obliczyć, że przy 20 godzinach pracy tygodniowo rodzice dopłacają na ogół blisko 
1000 zł miesięcznie, a w wielu znanych nam przypadkach dopłacana kwota przewyższa 1500 
zł. Dla szkoły rozwiązanie takie jest wygodne, nikt głośno nie mówi o tych praktykach, gdyż 
są one oczywiście bezprawne. Rodzice ponoszą te koszty dla dobra dziecka, dla dobra dziecka 
dbają też o stabilność całego układu. 

Od jakiegoś czasu warszawskie poradnie dają do zrozumienia, że mają „odgórne” polecenie, 
by nie wpisywać do orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualnej pomocy 
osoby dorosłej dla dziecka, nawet jeśli jest ona ewidentnie potrzebna. W świetle opisanych 
regulacji dotyczących standardu organizacji szkoły podstawowej staje się to zrozumiałe: cóż 
bowiem miałby zrobić dyrektor szkoły, gdyby uczeń miał w zaleceniach z poradni 
indywidualną pomoc? Przecież jest to najczęściej jedyny lub jeden z 2-3 takich uczniów 
w szkole, zatem zgodnie ze standardem zatrudnić pomocy nauczyciela nie można. 
Prawdopodobnie można – jeśli uważnie wczytać się w standard – poprosić burmistrza 
o wyjście poza standard i przyznanie dodatkowych godzin. Jednak praktycznie się to nie 
zdarza, gdyż dyrektorzy szkół traktują na ogół standard bardzo sztywno. W końcu dyrektor 
jest pracownikiem samorządowym i pozostaje w określonych zależnościach służbowych, co 
również może wpływać na ograniczenie jego własnej „ponadstandardowej” inicjatywy wobec 
burmistrza. 

Standard organizacyjny uzupełniony jest dokumentem „Wskaźniki zadań oświatowych dla 
ucznia w szkole podstawowej” (zob. Aneks). Pojawiające się tam wskaźniki są znacznie 
wyższe w oddziałach integracyjnych (klasa „0”: 2,89, klasa I: 2,51, klasy II-III: 2,56, klasy 
IV-VI: 3,25) niż w oddziałach ogólnodostępnych (odpowiednio: 1,27; 1,23; 1,27; 1,49; 1,58). 
Nie ma wyodrębnionej kategorii „oddziału ogólnodostępnego z uczniem niepełnosprawnym”. 
Taka kategoria prawdopodobnie najzwyczajniej nie mieści się w głowach autorów tego 
dokumentu. 

Wracając do pytania o przyznane szkole dodatkowe środki na kształcenie uczniów 
z orzeczeniem, w przypadkach,  w których odpowiedzi dyrektorów nie  dotyczyły dwóch 
godzin rewalidacji, odwoływali się oni ogólnie do subwencji („tyle, ile przewiduje 

subwencja”, „środki budżetowe zagwarantowane ustawowo”), wskazywali na konkretną 
kwotę („otrzymałam około dwudziestu tysięcy subwencji oświatowej, ale nie zrobiłam 
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dokładnego wyliczenia”), na inną liczbę dodatkowych godzin („dodatkowe cztery godziny dla 

ucznia, bez innych środków”), czy też na zwrot składki zapłaconej na PFRON. W dwóch 
szkołach dyrektorzy twierdzili, że na uczniów z orzeczeniem nie otrzymują żadnych 
dodatkowych środków, w dwóch innych odmówiono ankieterce odpowiedzi na to pytanie. 

Uderzająco często bądź co bądź dyrektorzy szkół przyznają się do niewiedzy. Dotyczy to 
także tych, którzy mówili o środkach na dwie godziny rewalidacji. Oto wypowiedzi z tej 
grupy: 

„Nie wiem.” 

„Nie umiem powiedzieć. Dodatkowe godziny - dydaktyczne i na rewalidację.” 

 „Jakieś pieniądze wpływają, ale nie wiem, w jakiej wysokości. Na dwie godziny rewalidacji 

w tygodniu.” 

„Na rewalidację dwie godziny, i większa subwencja z Biura Edukacji, ale nie wiem, w jakiej 

wysokości.” 

„Dwie godziny w tygodniu na rewalidację dla każdego ucznia z orzeczeniem. O innych 

środkach finansowych nie wiem.” 

„Dwie godziny rewalidacji. Jeżeli występuję do Dzielnicy o dodatkowe środki, to je 

otrzymuję, ale nie wiem, w jakiej wysokości - na dodatkowe godziny.” 

„Nie orientuję się, jakie to są kwoty, ale dogaduję się z władzami.” 

 

Niewiele lepiej brzmią wypowiedzi dyrektorów szkół integracyjnych. Aż dwudziestu dwóch 
z dwudziestu ośmiu ankietowanych dyrektorów odpowiedziało na to pytanie podobnie jak ich 
koledzy ze szkół ogólnodostępnych: „Otrzymuję tylko środki na dwie godziny rewalidacji na 

każdego ucznia”.  

Pozostałych sześciu wskazało natomiast na inne, dodatkowe środki: 

„Ze środków Unii Europejskiej  finanse na salę rehabilitacyjną.” 

„Do tego zwiększona subwencja na zatrudnienie nauczyciela.” 

„Środki z Unii na wyposażenie gabinetów.” 

„Z puli burmistrza, ale nie znam kwoty, godziny na integrację sensoryczną, i na pracownię do 

terapii Tomatisa.” 

„Od burmistrza dodatkowe godziny na terapię sensoryczną i wyposażenie pracowni.” 

„Z puli burmistrza na godziny dla nauczycieli. Projekt unijny - środki na pracownię 
Tomatisa.” 

 

W wypowiedziach tych powtarzają się wskazania na dodatkowe środki od burmistrza oraz na 
wykorzystanie programów unijnych. 

Jeśli chodzi o szkoły specjalne, przeważająca większość (79%) ich dyrektorów odpowiedziało 
na pytanie o dodatkowe środki z racji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, iż otrzymują 
tylko „zwiększoną subwencję oświatową” i żadnych innych środków poza nią. Jeden dyrektor 
podał zamiast tego liczbę godzin rewalidacji na dziecko („10 godzin rewalidacji 

indywidualnej”) i wspomniał o tzw. godzinach miejskich, o które może wystąpić do miasta. 
Dwóch dyrektorów powiedziało o dodatkowych środkach od sponsorów (darowiznach), np. 
pozyskiwanych przez rodziców na turnusy terapeutyczne dla dzieci. Jeden z nich dodatkowo 
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wymienił też otrzymywane z miasta „środki na szkolenia dla nauczycieli, podstawowe 

pomoce”. 

Informacje zebrane w wywiadach od dyrektorów wszystkich typów szkół utwierdziły nas 
w przekonaniu, że finansowanie specjalnych potrzeb dzieci z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego odbywa się wyłącznie w oparciu o określone odgórnie standardy 
(godziny rewalidacji i siatka godzin pracy specjalistów), bez uwzględniania konkretnych 
dzieci i ich specyficznych potrzeb.  

Przekonanie to uległo wzmocnieniu po zapoznaniu się ze sposobem konstruowania planów 
finansowych szkół (zob. wzory dokumentów w Aneksie). Zauważyliśmy w nich, że kategorie 
budżetowe nie odzwierciedlają specyficznych rodzajów uczniów. Uznaliśmy w związku 
z tym za wstępnie nadal możliwe, że środki faktycznie „idą za uczniem”, ale dyrektorzy szkół 
z jakiś powodów o tym nie wiedzą. Wynikało to z powtarzających się w odpowiedzi na nasze 
wątpliwości twierdzeń dyrekcji Biura Edukacji, że pieniądz jednak „idzie za uczniem” dalej 
niż tylko do budżetu dzielnicy. 

Dla ostatecznego przekonania się, czy do szkół trafiają jakieś zwiększone środki, poza 
sakramentalnymi dwiema godzinami rewalidacji, zastosowano trzy procedury analityczne 
w odniesieniu do danych z arkuszy organizacyjnych szkół i z planów finansowych. 

 

4.3. Związek między liczbą uczniów z orzeczeniem a budżetem 
szkoły 

 

Po pierwsze, gdyby faktycznie zgodnie ze sloganem Biura Edukacji „pieniądz szedł za 
uczniem”, można by oczekiwać, że im więcej uczniów niepełnosprawnych uczy się w danej 
szkole, tym wyższy będzie w niej średni roczny budżet na jednego ucznia. Każdy uczeń 
z orzeczeniem zwiększałby bowiem ponadproporcjonalnie budżet szkoły (gdyż byłby liczony 
jako więcej niż jeden tzw. uczeń przeliczeniowy).  

Analiza statystyczna danych finansowych i organizacyjnych wykazuje istotną zależność 
między średnim rocznym budżetem placówki na jednego ucznia a liczbą uczniów 
niepełnosprawnych (r=0,484). Po dokładniejszym sprawdzeniu okazuje się jednak, że 
zależność ta wynika z typu placówki: szkoły z oddziałami integracyjnymi, w których 
jednocześnie jest więcej uczniów z orzeczeniem, mają wyższy średni roczny budżet na 
ucznia. Po zbadaniu zależności osobno dla szkół ogólnodostępnych i integracyjnych okazuje 
się, że w szkołach ogólnodostępnych nie ma w ogóle zależności między liczbą uczniów 

z orzeczeniem a średnim rocznym budżetem na ucznia. W szkołach z oddziałami 
integracyjnymi utrzymuje się słaba zależność (r=0,303), co wynika z tego, ze na ucznia 
niepełnosprawnego w placówce integracyjnej Miasto przeznacza większe, uśrednione środki. 
(W praktyce jednak przy tworzeniu budżetu szkoły liczba uczniów z orzeczeniem jest 
uwzględniana jedynie pośrednio - w godzinach zajęć pedagogów). 

(W szkołach specjalnych są wyłącznie uczniowie z orzeczeniem, więc nie można badać takiej 
zależności.) 
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Tabela 4.1. Średni budżet roczny na ucznia szkoły podstawowej w Warszawie w zależności 
od typu szkoły (bez zespołów szkół) 
Typ szkoły Kwota Liczba przypadków 
ogólnodostępne 6 241 115 
z oddziałami. integracyjnymi 7 482 28 
Uwzględniono jedynie pozycje zapisanie w planie finansowym w rozdziałach 80101 i 80103, gdyż część danych 
z Dzielnicowych Biur Finansów Oświaty była ograniczona tylko do tych pozycji. 

 

W poszczególnych dzielnicach istnieją znaczące różnice w zakresie stopnia, w jakim 

średni budżet na ucznia w szkole integracyjnej odbiega od średniego budżetu na ucznia 

w szkole ogólnodostępnej. 

 

Tabela 4.2. Różnica między średnim rocznym budżetem na jednego ucznia w szkołach 
ogólnodostępnych i integracyjnych w dzielnicach Warszawy 

Dzielnica 
Ogólnodostępne Integracyjne 

Różnica Średnia Liczba szkół Średnia Liczba szkół 
Bemowo 6 323 3 6 855 2 532 
Białołęka 5 529 7 5 890 2 360 
Bielany 5 748 10 8 889 2 3 141 
Mokotów 6 883 18 9 276 2 2 392 
Ochota 7 119 5 7 150 2 32 
Praga Południe 5 658 11 8 442 1 2 783 
Praga Północ 5 757 2 7 402 2 1 646 
Rembertów   6 203 1  

Śródmieście 6 424 8 8 126 3 1 702 
Targówek 5 995 7 5 520 3 -475 
Ursus 5 612 2 6 131 1 519 
Ursynów 6 099 12 7 909 2 

(w tym szkoła z 
oddz. 

terapeutycznymi) 

1 810 

Wawer 6 522 8 9 163 2 2 641 
Wesoła 5 369 2 5 903 1 534 
Wilanów 6 577 1    

Włochy 6 100 4 8 046 1 1 946 
Wola 6 522 12    

Żoliborz 6 479 3 8 753 1 2 274 
 
Ogółem 

 
6 241 

 
115 

 
7 482 

 
28 

 
1 240 

Bez szkół wchodzących w skład zespołów.  

Obliczenie kosztów kształcenia uczniów także w szkołach specjalnych wymagałoby 
uwzględnienia w analizie również zespołów szkół, gdyż wszystkie szkoły specjalne 
w Warszawie (poza jedną przy ośrodku wsparcia) działają jako zespoły szkół specjalnych. 
Nie dysponowaliśmy jednak kompletem danych dla zespołów innego typu niż specjalne. 

Ogólnie szacowany koszt kształcenia jednego ucznia w zespołach szkół specjalnych wynosi 
ok. 33 000 zł rocznie. Jest to najdroższa możliwa forma kształcenia. 
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Z punktu widzenia racjonalnego gospodarowania środkami (efektywności) należało by tak 
kształtować politykę edukacyjną wobec uczniów niepełnosprawnych, by jak najmniejsza ich 
liczba trafiała do najkosztowniejszego typu szkół. To dodatkowy powód, by zweryfikować 
cele „Polityki edukacyjnej Warszawy na lata 2008-2012”. Również długofalowa oszczędność, 
leżąca w interesie wszystkich mieszkańców Warszawy, wymaga zapobiegania wykluczeniu, 
do jakiego prowadzi obecna polityka, nastawiona na segregację i przenoszenie uczniów, 
którzy sobie „nie radzą”, do coraz niższych typów szkół, coraz bardziej zmniejszających ich 
szanse na samodzielność. 

 

 

4.4. Budżet rzeczywisty a budżet hipotetyczny 

Drugi rodzaj analizy stanowi porównanie hipotetycznego budżetu szkoły, obliczonego 
w oparciu o standard rocznej stawki bazowej przyjęty do projektu budżetu m. st. Warszawy 
na rok 2009 i arkusz organizacyjny, z faktycznym budżetem szkoły, zatwierdzonym 
w dokumencie „Plan wydatków na rok 2009”. 

Skonstruowano hipotetyczny budżet dla każdej warszawskiej podstawówki (poza zespołami 
szkół). Następnie obliczono, o ile faktyczny budżet szkoły odbiega od tego hipotetycznego.  

Gdyby uczeń niepełnosprawny był liczony jako odpowiednia wielokrotność tzw. ucznia 
przeliczeniowego, różnice te znalazłyby wyraz w przeprowadzonym porównaniu. 
Przykładowo, gdyby za uczniem z zespołem Aspergera do budżetu jego szkoły faktycznie 
trafiały środki zgodnie z sugerowanymi wskaźnikami Biura Edukacji, to w szkole liczącej 100 
uczniów faktyczny budżet powinien być większy o 9,5% od budżetu, jakiego byśmy 
oczekiwali przy założeniu, że za dzieckiem tym nie poszły w ogóle żadne środki. Dla 
większej szkoły, np. liczącej 300 uczniów, realny budżet zwiększyłby się procentowo o ok. 
3,2%. Niestety, nie udało nam się pozyskać danych o strukturze różnych niepełnosprawności 
w poszczególnych placówkach, gdyż są to tzw. dane wrażliwe. Nie wiemy zatem, jakiego 
rodzaju niepełnosprawności stanowiły przyczynę wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego dla poszczególnych uczniów w konkretnych szkołach. Sprawdziliśmy zatem 
ogólnie, jak bardzo budżety placówek odbiegają od naszego hipotetycznego budżetu, 
uwzględniającego jedynie liczbę uczniów i stawkę bazową na ucznia. 

Średnio dla całej Warszawy budżety szkół podstawowych ogólnodostępnych są o ok. 11% 
większe niż by to wynikało z prostego przemnożenia liczby uczniów przez stawkę bazową. 
Część tej nadwyżki może wynikać z tego, że stawka bazowa była modyfikowana w ciągu 
roku, zaś dla potrzeb analitycznych przyjęto jej konkretną (nieco niższą) wartość z projektu 
budżetu. Nie ma to większego znaczenia dla dalszych analiz, gdyż chodzi raczej 
o porównanie budżetów szkół, w których są uczniowie niepełnosprawni z tymi, w których nie 
ma takich uczniów, a także ze szkołami integracyjnymi. 

Natomiast w szkołach integracyjnych realny budżet był średnio o 25% wyższy od 
hipotetycznego. Nawet jeśli część tej przewagi wynika ze wspomnianych korekt stawki 
bazowej, bez wątpienia w budżecie szkoły został w jakiś choćby pośredni sposób 
uwzględniony fakt obecności uczniów o szczególnych potrzebach. 

Porównanie różnicy między hipotetycznym a realnym budżetem odrębnie dla szkół, 
w których kształci się choć jeden uczeń niepełnosprawny z taką samą różnicą dla szkół, 
w których nie ma takich dzieci, niesie dalsze informacje. W pierwszym przypadku średnia 
różnica wynosi 13%, w drugim zaś 10,5%. 
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Wstępny wniosek, jaki się nasuwa, to ten, że za uczniem niepełnosprawnym idą do szkoły 
ogólnodostępnej jakieś dodatkowe środki. Gdyby tak było, istniałaby zależność statystyczna 
pomiędzy wielkością różnicy budżetowej a liczbą uczniów z orzeczeniem. Zależność taka 

jednak nie występuje w szkołach ogólnodostępnych. Pojawia się natomiast słaba zależność 
dla szkół integracyjnych (r=0,310), co potwierdza, że środki dla tego typu placówek sa 
naliczane z uwzględnieniem liczby dzieci z orzeczeniem. 

Rodzi się zatem pytanie, co sprawia, że średnio budżety szkół ogólnodostępnych, w których 
są uczniowie z orzeczeniem, są odrobinę większe od oczekiwanych niż w budżety szkół, 
w których nie ma takich uczniów. Czy jest to przypadkowa różnica, czy też ona jakieś inne 
systemowe źródło? Różnica została ujęta jako procent realnego budżetu, nie może wiec 
wpływać na nią wielkość placówki. 

Ponieważ budżety placówek są zatwierdzane przez burmistrzów dzielnic, a dzielnice 
prowadzą częściowo autonomiczną politykę w zakresie wydatków oświatowych, 
sprawdziliśmy, czy różnice między hipotetycznym a realnym budżetem zależą od dzielnicy, 
w jakiej znajdują się szkoły. Okazało się, że miedzy dzielnicami występują znaczące różnice, 
o wiele większe niż zaledwie 2,5-procentowa różnica w skali całego miasta pomiędzy 
szkołami, w których są uczniowie z orzeczeniem a tymi, w których takich dzieci nie ma. 

Szczegółowe zestawienie średnich różnic zawiera tabela. Należy ją jednak interpretować 
z dużą ostrożnością, gdyż część różnic może być skutkiem niejednolitego zestawienia planów 
finansowych szkół przez poszczególne Dzielnicowe Biura Finansów Oświaty. Nie wszystkie 
plany finansowe, nadesłane na naszą prośbę o informację publiczną, były opatrzone datą. 
Tam, gdzie było to możliwe, braliśmy pod uwagę wcześniejsze wersje planu (zestawienie dat 
dokumentów z poszczególnych dzielnic zawarte jest w Aneksie). Na pewno zatem na 
wielkość różnicy miała wpływ data dokumentu, gdyż plany finansowe ulegają zmianom 
(zwiększeniom) w ciągu roku. Mimo to wartości zestawione w tabeli dają pewne pojęcie 
o skali różnic występujących w zależności od dzielnicy. 
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Tabela 4.3. Średnia różnica dla szkół ogólnodostępnych między faktycznym a hipotetycznym 
budżetem szkoły w zależności od dzielnicy 

Dzielnica Średnia różnica Liczba placówek 

Bemowo +14% 3 

Białołęka +2% 7 

Bielany +5% 10 

Mokotów +20% 18 

Ochota +22% 5 

Praga Południe +3% 11 

Praga Północ +7% 2 

Śródmieście +16% 8 

Targówek +8% 7 

Ursus +3% 2 

Ursynów +10% 12 

Wawer +16% 8 

Wesoła 0% 2 

Wilanów +17% 1 

Włochy +10% 4 

Wola +17% 12 

Żoliborz +16% 3 

Ogółem +11% 115 

Tylko szkoły bez zespołów. 

 

Dopiero biorąc pod uwagę różnice między dzielnicami można badać, czy budżety szkół 
kształcących także uczniów niepełnosprawnych są podwyższone w stosunku do budżetów 
szkół bez takich uczniów. 

Tabela 4.4 (poniżej) zawiera średnie różnice między faktycznym a hipotetycznym 
(„czystym”, a więc bez uwzględniania dodatkowych wskaźników mnożnikowych) budżetem 
szkół w kolejnych dzielnicach. Można w niej dostrzec, że w sześciu dzielnicach z szesnastu, 
gdzie w ogóle takie porównanie jest możliwe, średnia różnica między realnym 
a hipotetycznym budżetem jest nawet większa dla szkół ogólnodostępnych bez uczniów 
niepełnosprawnych niż z takimi uczniami.  

Jeśli chodzi o szkoły integracyjne, występuje duże zróżnicowanie między dzielnicami, ale 
może być ono także związane z liczbą dzieci z orzeczeniem w poszczególnych placówkach. 
Niezależnie od zróżnicowań między dzielnicami, generalnie jasne jest, że budżety szkół 
z oddziałami integracyjnymi uwzględniają obecność dzieci o szczególnych potrzebach. 

Najprawdopodobniej wynika to z zastosowania wspomnianych wcześniej „Wskaźników 
zadań oświatowych” dla ucznia w szkole podstawowej, które służą do obliczania godzin 
pracy pedagogów (zob. Aneks). Wskazuje na to wielkość różnicy między średnim budżetem 
szkoły integracyjnej a średnim budżetem szkoły ogólnodostępnej. Wskaźniki te nie 
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uwzględniają obecności uczniów niepełnosprawnych, ale wyłącznie typ oddziału. 
Potwierdza to nasze przypuszczenia, że szkoła ogólnodostępna może liczyć jedynie na 
dodatkowe godziny na rewalidację od burmistrza dzielnicy. 

 

Tabela 4.4. Różnice procentowe między faktycznym (plan wydatków) a hipotetycznym 
budżetem szkół różnego typu w zależności od dzielnicy 

Dzielnica 

Szkoły bez 
uczniów z 

orzeczeniem N 

Szkoły z 
uczniami z 

orzeczeniem N 
Szkoły z oddz. 
integracyjnymi 

Liczba 
szkół 

Bemowo +15% 2 +12% 1 +20% 2 
Białołęka +5% 3  4 +8% 2 
Bielany +6% 6 +3% 4 +39% 2 
Mokotów +17% 9 +22% 9 +42% 2 
Ochota +27% 2 +19% 3 +25% 2 
Praga 
Południe 

+3% 6 +4% 5 
+35% 1 

Praga 
Północ   

+7% 2 
+27% 2 

Rembertów     +12% 1 
Śródmieście +15% 4 +17% 4 

+33% 3 
Targówek +1% 3 +13% 4 +1% 3 
Ursus +7% 1 -2% 1 +11% 1 
Ursynów +12% 8 +7% 4 +31% 2 
Wawer +10% 4 +21% 4 +39% 2 
Wesoła -6% 1 +5% 1 +8% 1 
Wilanów +17% 1     
Włochy +7% 3 +19% 1 +32% 1 
Wola +15% 2 +17% 10   
Żoliborz +23% 1 +13% 2 +38% 1 
Ogółem +11% 56 +13% 59 +25% 28 

Bez zespołów szkół. 

 

 

4.5. Struktura tortu 
 
W oparciu o elektroniczny dokument Biura Edukacji „Informacja dotycząca wskaźników 
finansowych na 1 ucznia stanowiących podstawę obliczenia limitów wydatków dla dzielnic” 
(stan na 30.09.2008) obliczono precyzyjnie, ile środków pochodzących wyłącznie z subwencji 
oświatowej powinno trafić ogółem do dzielnic na kształcenie uczniów niepełnosprawnych 
w szkołach podstawowych w 2009 roku. Jest to kwota 25,5 mln zł. 

Gdyby natomiast w obliczeniach przyjąć pierwotną stawkę bazową (z projektu budżetu 
Warszawy na 2009 r., a więc 5451 zł), wówczas do dzielnic na kształcenie uczniów 
niepełnosprawnych w szkołach podstawowych trafiłoby 35,3 mln zł. 
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Podawana w korespondencji Biura Edukacji kwota 56 mln, w tym 40 mln z subwencji, 
obejmuje prawdopodobnie także dotacje z subwencji oświatowej dla placówek 
niepublicznych, gimnazja i/lub przedszkola. 

Jeśli natomiast liczbę i strukturę uczniów niepełnosprawnych zaczerpniemy z Systemu 
Informacji Oświatowej wg wag w placówkach ogólnodostępnych, integracyjnych 
i specjalnych (stan na 30.09.2008), wówczas  sama subwencja oświatowa dla dzielnic 
wyniosłaby 31,5 mln zł, zaś przemnożenie liczby uczniów wg wag przez stawkę warszawską 
da w wyniku 38,5 mln zł.  

W tym miejscu warto zresztą zauważyć, że dokument „Informacja dotycząca wskaźników 
finansowych na 1 ucznia stanowiących podstawę obliczenia limitów wydatków dla dzielnic” 
nie uwzględnia dodatkowych mnożników dla uczniów niepełnosprawnych w oddziałach 
integracyjnych, gdy tymczasem „Rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” daje za uczniów 
z orzeczeniem w oddziałach integracyjnych dodatkową wagę P6=0,8. 

Jeśli dokonamy obliczeń w oparciu o dane z wywiadów, mówiące o środkach dla szkół, 
otrzymamy kwotę 29,3 mln zł. Kwota ta wyliczona jest w oparciu o liczbę uczniów wg SIO.  

Gdyby oprzeć się na liczbie uczniów podawanej przez Biuro Edukacji, kwota ta wyniosłaby 
26,3 mln zł. 

Przy dwóch ostatnich wyliczeniach, które traktujemy jako informacje najbardziej wiarygodne, 
bo pochodzące wprost z placówek, założyliśmy, że na każdego ucznia niepełnosprawnego 
w szkole ogólnodostępnej plan wydatków tej szkoły jest zwiększany tylko o dwie godziny 
rewalidacji (przyjmując szacunkowy koszt 1 godziny jako 30 zł). Koszt roczny tych zajęć dla 
jednego ucznia wyniesie ok. 3500 zł. Do tego doliczamy stawkę bazową na zwykłego ucznia. 
W szkołach integracyjnych przyjmując optymistyczną wersje, że na każdego ucznia 
niepełnosprawnego placówka otrzymuje 22 tys. zł rocznie zamiast normalnej stawki bazowej, 
pomnożyliśmy tą kwotę przez liczbę uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych 
integracyjnych. 

 

Dokonane obliczenia ze względu na rozbieżności w liczbie i strukturze uczniów 
niepełnosprawnych w szkołach podstawowych w Warszawie między danymi BE i danymi 
SIO trudno jest jednoznacznie zinterpretować. Wydaje się jednak, ze bardziej wiarygodne są 
dane SIO, bo według naszej wiedzy to one są podstawą naliczania subwencji. 

Oznacza to, że do szkół ogólnodostępnych i integracyjnych, w których są uczniowie 

niepełnosprawni, nie trafiają nawet środki odpowiadające wartości „czystej” subwencji 

dla Warszawy z budżetu państwa w odniesieniu do tej grupy uczniów. 
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Tabela 4.5. Różne wartości kwoty na kształcenie dzieci niepełnosprawnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez dzielnice w zależności od przyjętych stawek 
obliczeniowych 

 Wg standardu A 
z metryczki 
skorygowanego 
wskaźnikiem Di  

Wg stawki bazowej 
na ucznia 
przeliczeniowego 
z projektu budżetu 
W-wy na rok 2009 

Wg danych projektu 
„Wszystko Jasne” 

Wg liczby i struktury 
wykazanej przez BE 

25,5 35,3 26,3 

Wg liczby i struktury 
wykazanej przez SIO 

31,5 38,5 29,3 

 

 

4.6. Doskonalenie nauczycieli 

Dla uzupełnienia powyższych trzech procedur można zastosować jeszcze pośrednie 
wnioskowanie na temat ewentualnego zwiększania budżetów szkół, w który uczą się dzieci 
niepełnosprawne. 

Środki idące do szkół „za uczniem” powinny znaleźć odzwierciedlenie w jakiejś kategorii 
wydatków. Niestety ze względu na zbyt ogólne kategorie planu wydatków nie jest możliwe 
określenie, które pozycje planu mają związek z obecnością niepełnosprawnych uczniów 
w placówce. 

Jedyna kategoria wydatków, związana z obecnością takich uczniów w szkole, którą można 
prześledzić na podstawie dokumentów urzędowych, to wydatki na doskonalenie nauczycieli.  

Po wyodrębnieniu kategorii szkół ogólnodostępnych kształcących ucznia lub uczniów 
z orzeczeniem okazuje się, że w szkołach tych wydatki na doskonalenie nauczycieli 
w przeliczeniu na jeden etat pedagogiczny są faktycznie nieco wyższe niż w szkołach 
ogólnodostępnych, w których takich uczniów nie ma. Zestawienie dla wszystkich typów szkół 
podstawowych zawiera Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6. Wartość średniej rocznej kwoty na doskonalenie zawodowe w przeliczeniu na 
jednego pracownika pedagogicznego w zależności od typu szkoły 

Średnia w 
przedziale 

ogólnodost., 
w tym 

zespoły, bez 
uczniów 

niep. 

ogólnodost.z 
uczniami 

niep. 

integracyjne, 
w tym 

zespoły 

zespoły 
szkół 

specjalnych 

zespoły 
szkół 

specjalnych 
w 

szpitalach Ogółem 
0 zł 61% 41% 50% 0% 0% 44% 
do 100 zł 5% 6% 8% 0% 0% 5% 
101-150 zł 28% 45% 26% 60% 0% 35% 
151-300 zł. 0% 0% 5% 33% 100% 8% 
powyżej 
300 zł 6% 8% 11% 7% 0% 7% 
 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
 
Średnia na 
jednego 
pedagoga 
w całej 
kategorii 62 zł 99 zł 107 zł 169 zł 166 zł 96 zł 
Liczba 
placówek 64 64 38 15 8 189 

 

 

Generalnie w połowie z warszawskich ogólnodostępnych szkół podstawowych w ogóle nie 
zaplanowano wydatków na doskonalenie nauczycieli. W pozostałych 63 szkołach aż w 47 
przypadkach (37% wszystkich szkół ogólnodostępnych) wydatki te nie przekroczyły 150 zł na 
jednego pracownika rocznie. Analogicznie sytuacja przedstawia się w szkołach z oddziałami 
integracyjnymi, gdzie również połowa szkół nie zaplanowała żadnych wydatków na 
doskonalenie nauczycieli. 

Niskie wydatki na doskonalenie nauczycieli wynikają częściowo z wytycznych Biura 
Edukacji. W piśmie z dnia 30.07.2008 dla burmistrzów dzielnic w sprawie konstruowania 
planów finansowych placówek na rok 2009 zalecano: „Środki na doskonalenie nauczycieli 

(rozdział 80146 i 85446) należy zaplanować w wysokości 1% planowanych wydatków 

związanych z wynagrodzeniami nauczycieli”. Ograniczenie to zostało powtórzone także 
w tegorocznych wytycznych z dnia 20.08.2009 w sprawie konstruowania planów 
finansowych na rok 2010. 

Gdyby faktycznie „pieniądz szedł za uczniem”, nie nakładano by tego typu ograniczeń 
przynajmniej tym szkołom, w których są uczniowie niepełnosprawni. Ów „pieniądz idący 
za uczniem” z reguły wystarczyłby z nawiązką na wszystkie potrzebne pedagogom 
pracującym z tym dzieckiem szkolenia. 
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5. Strategia i wytyczanie kierunków polityki 
 

Przeprowadzony przez nas projekt skłania do refleksji nad zmianą dotychczasowej polityki 
Warszawy wobec uczniów niepełnosprawnych. 

Naszym zdaniem wadliwie wytyczono cele. Wadliwy system finansowania kształcenia dzieci 
w konkretnych placówkach jest tylko pochodną niewłaściwej wizji. Dlatego niezbędna jest 
debata nad tą wizją i nad celami, jakie miasto chce osiągnąć w odniesieniu do tej kategorii 
mieszkańców. 

Dalsze rozwijanie szkolnictwa tzw. integracyjnego nie służy integracji społecznej 
niepełnosprawnych dzieci jako całej grupy. 

 

Dlatego naszym zdaniem należy: 

 

1) Maksymalnie zdecentralizować zadania oświatowe wobec dzieci niepełnosprawnych, 
przekazując dzielnicom zadanie prowadzenia wszystkich typów szkół podstawowych, 
w tym szkół specjalnych (co najmniej jeden mały zespół szkół specjalnych w każdej 
dzielnicy). W kompetencji miasta powinny zostać jedynie placówki specjalistyczne, 
zajmujące się rzadszymi niepełnosprawnościami. 

2) Skierować środki dla konkretnych dzieci do konkretnych placówek („mały bon 
oświatowy” dla dzieci z orzeczeniem). 

3) Dać dyrektorom placówek pełną swobodę wydatkowania tych środków, 
z zatrudnianiem personelu, zakupem usług i wydatkami inwestycyjnymi włącznie. 

4) Uporządkować kwestie zaleceń w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego 
(ten kierunek działań został podjęty przez Miejski Zespółu ds. Integracji). W tym 
względzie warto też domagać się od poradni ilościowego określania potrzebnego 
dziecku wsparcia specjalistycznego (np. 2 razy w tygodniu 45-minutowe zajęcia S.I., 
raz w tygodniu indywidualna praca z logopedą, zamiast „intensywna terapia 

logopedyczna”). 

5) Określić, jaki jest zakres zadań oświatowych, w szczególności jakiego rodzaju terapii 
mogą dotyczyć zalecenia z orzeczenia, poza samym dostosowaniem procesu 
kształcenia. Szkoła powinna mieć możliwość (także swobodę finansową) 
sprowadzenia na swój teren odpowiednich specjalistów, żeby dziecko nie musiało 
nigdzie indziej jeździć.  

6) Otworzyć dla dzieci niepełnosprawnych przedszkola ogólnodostępne, zapewniając 
dostęp do nich dzieciom niepełnosprawnym w tym samym – a nawet wcześniejszym - 
wieku, co dzieciom zdrowym (2,5-3 lata). 

7) Arkusz organizacyjny placówki nie może funkcjonować tylko w postaci trudno 
dostępnych wirtualnych dokumentów, generowanych na żądanie. Jest źródłem 
informacji dla społeczeństwa i podlega społecznej kontroli. Musi być przejrzysty 
i upubliczniony, jak zresztą cały proces zarządzania publiczną oświatą. 

8) Należy ustalić format arkusza dla szkół i dla przedszkoli jednolity w skali miasta. 
Obecnie jest duża swoboda dzielnic w ustalaniu formatu arkusza i zakresu 
raportowanych danych. 
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9) Należy udostępniać w internecie (na BIP) dokumenty oświatowe (arkusze 
organizacyjne i plany finansowe placówek).   

10) Obowiązek publikacji (na BIP) powinien dotyczyć wszystkich kolejnych wersji 
zarówno arkuszy organizacyjnych, jak i planów finansowych. 

11) Budżety zespołów szkół powinny być sporządzane i publikowane z wyodrębnieniem 
różnych szkół wchodzących w skład zespołu. 

12) Plan finansowy placówki powinien zawierać wykazane źródła finansowania, nawet 
jeśli wszystkie środki pochodzą z budżetu Miasta. Dyrektor szkoły powinien 
wykazywać, że wydatki na zadania oświatowe wobec ucznia niepełnosprawnego 
pochodzą ze zwiększonej subwencji. 

13) Szkoły powinny mieć obowiązek szczegółowego (i jak najbardziej uciążliwego) 
sprawozdawania okoliczności przenoszenia ucznia z orzeczeniem do innej placówki. 

14) Arkusze organizacyjne szkół i przedszkoli zawierają liczne błędy. To może oznaczać, 
że nie wykorzystuje się zawartych w nich danych. Pojawiają się np. nieścisłości 
w danych dotyczących składki na PFRON oraz liczby uczniów z orzeczoną 
niepełnosprawnością i/lub potrzebą kształcenia specjalnego, w świetlicach podawane 
jest 0 dzieci, ale zarazem wpisani są wychowawcy i kierownik, w niektórych szkołach 
specjalnych na stronie zatwierdzającej figuruje liczba uczniów z  orzeczeniem „0”. 
Dlatego radni powinni dokonać systematycznego przeglądu dokumentów 
oświatowych, pod kątem ich przydatności i niezbędności, a także powtarzalności 
niektórych informacji. 

 

 

 

 


