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ZRÓŻNICOWANIE POTRZEB UCZNIÓW JEST FAKTEM

• 85 tys. dzieci objętych WWR 

• wśród 4,7 mln uczniów u ponad 5% stwierdza się  
potrzebę kształcenia specjalnego

• 65% (120 tys.) dzieci objętych kształceniem 
specjalnym 
uczy się w szkołach ogólnodostępnych 

• 85% (37 tys.) w przedszkolach ogólnodostępnych 

• ponad 1/3 uczniów obejmowanych pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną

• 9% dzieci i młodzieży doświadcza problemów 
psychicznych wymagających pomocy ze strony 
ochrony zdrowia

• 192 tys. uczniów – uchodźców z Ukrainy 
(stan na dzień 13.11.22 r.)



DOSTĘPNA SZKOŁA

▪ nauka wspólnie z rówieśnikami w miejscu 
zamieszkania

▪ uczestnictwo każdego ucznia w procesie 
nauczania i życiu społecznym szkoły 

▪ osiągnięcia każdego ucznia – wiedza, 
umiejętności, rozwój osobowy

Placówki ogólnodostępne, integracyjne i specjalne

Wybór rodziców

Bliżej – Wcześniej – Lepiej 

NAUKA

KLIMAT SPOŁECZNY

ARCHITEKTURA

WYPOSAŻENIE



Jak chcemy zrealizować te cele? 

Prawo Działania
Poprawa 

dostępności 
kształcenia



Etapy prac nad rozwiązaniami systemowymi

Prace 
koncepcyjne

Weryfikacja 
(konsultacje, 

pilotaże)

Projekt 
przepisów 

- uzgodnienia 
i konsultacje

Działania 
wdrożeniowe

Wejście 
w życie 

przepisów 

KONSULATACJE SPOŁECZNE

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE



Jak chcemy zrealizować te cele?

Wczesne 
wspomaganie 

rozwoju dziecka 
i wsparcie 

rodziny

Ocena potrzeb, 
nauczanie 

i udzielanie 
wsparcia

Przygotowanie 
nauczycieli

Współpraca 
między

resortami 
i sektorami



Przepisy już wprowadzone

Program 
„Za życiem”

2017 

Standardy 
kształcenia 
nauczycieli 

2019

Standardy 
specjalistów 

2022

Kształcenie 

na odległość

2022

Rozp. MZ (POZ) 
2022 

Dane SIO (wsparcie) 
2022

Ustawa 
o wspieraniu 

i resocjalizacji 
nieletnich

2022



Działania – nowe rozwiązania i ich pilotaż

Nowy model 
i standardy WWR 

2021

Narzędzia
+ system 

informatyczny
2017-2022

Standardy oceny 
funkcjonalnej

2021-2022

Standardy pracy 
terapeutycznej

2022

Pilotaż ASPE Pilotaż SCWEW
Pilotaż oceny 
funkcjonalnej 
2022-2023

Pilotaż współpracy 
międzysektorowej

2022-2023



Działania - przygotowanie nauczycieli

Szkolenia 
dla 28 tys. osób

Poradniki 
metodyczne 

Materiały 
edukacyjne

Studia 
podyplomowe 

2022–2023 

Szkolenia dla 
poradni  

2022‒2023

Szkolenia 
specjalistów 
(UNICEF)
2023-2024



Działania planowane w FERS – 0,5 mld zł

rozwijanie publicznej oferty e-materiałów

cyfryzacja obszaru edukacji i kształcenia

wsparcie dla poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

rozwój systemu dostępnej edukacji dla wszystkich osób uczących się

wsparcie społecznej, więziotwórczej i włączającej funkcji szkoły

rozwój sieci Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą



DZIĘKUJEMY


