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Wstęp 

 

Autyzm jako zaburzenie które wciąż jeszcze budzi zakłopotanie wielością 

zachowań  odmiennych od ogólnie przyjętych norm, staje się nieodłącznym 

„współtowarzyszem życia społecznego”. Tolerancja różnorodności do jakiej zaczęliśmy 

jako społeczeństwo dorastać, pozwala nam w coraz większym stopniu akceptować 

osoby o odmiennym sposobie odbioru, przetwarzania i interpretowania  otaczającego 

świata;  świata który wciąż ulega dynamicznym zmianom.  

 Wychodząc naprzeciw problemom, obecny system edukacji w coraz szerszym stopniu 

oferuje pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym również 

uczniom dotkniętych autyzmem. Jest to pomoc instytucjonalna, skierowana do dzieci      

z nadzieją na poprawę ich funkcjonowania w środowisku jak i edukację umożlwiającą 

podjęcie pracy zarobkowej w przyszłości. Aby ten cel mógł zostać osiągnięty placówki 

dążą do stworzenia optymalnej oferty pomocy psychologiczno – pedagogicznej w tym  

zajęć specjalistycznych przy udziale dodatkowych nauczycieli mających zadanie 

współorganizować kształcenie specjalne. 

Z uwagi na        brak  wystarczającej literatury w tym zakresie oraz precyzyjnych 

wytycznych do pracy wynikających z wielości prezentowanych objawów autyzmu 

niniejsza praca jest próbą odpowiedzi na rolę jaką spełnić musi nauczyciel 

współorganizujący kształcenie pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu                   

w warunkach szkoły ogólnodostępnej. 
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Rozdział  I  Podstawa prawna zatrudnienia nauczyciela współorganizującego      

kształcenie. 

 

Ogólne zasady nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami reguluje ustawa z dnia   

26 stycznia 1982 r. tzw. Karta Nauczyciela, gdzie opisane są szczegółowe, możliwe 

przypadki nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami różnych specjalności, w tym 

także nauczyciela współorganizującego kształcenie na podstawie umowy o pracę          

na czas określony i nieokreślony, a także z mianowania.  

Natomiast szczególną, dodatkową podstawą do zatrudnienia nauczyciela 

współorganizującego kształcenie specjalne jest rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 

2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym, w którym § 7. 1. czytamy;  

„W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach 

integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach 

integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje             

z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, 

z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego       

i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu           

na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia        

się dodatkowo: 

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub 

2) asystenta nauczyciela lub osoby, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, 

prowadzących zajęcia w klasach I–III szkołypodstawowej, lub asystenta wychowawcy 

świetlicy, o których mowa w art. 15            ust. 7 ustawy, lub 
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3) pomoc nauczyciela 

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego.”  

 

Cytowane powyżej przepisy dotyczące nauczycieli współorganizujących  określają,            

że muszą mieć oni przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej (mogą to być 

pięcioletnie studia dzienne z zakresu pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe             

z tej dziedziny). Nie została jednak szczegółowo sprecyzowana specjalność. W praktyce 

istotne jest, aby kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie zostały 

zweryfikowane pod kątem ich przydatności do pracy z uczniem z autyzmem. 

Wskazanym jest  aby nauczyciel posiadał potwierdzenie posiadanego doświadczenia               

z poprzednich miejsc pracy, a także kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp. 

uwierzytelniających jego predyspozycje i umiejętności w pracy        z dzieckiem 

autystycznym. 
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Rozdział  II    Zadania nauczyciela  

 

Zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie opisane są we wspomnianym 

rozporządzeniu MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

W  § 7.7.  czytamy:  „ Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1: 

1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie           

z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych 

realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup 

wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, 

niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne                          

oraz nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym 

zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy 

z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi 

niedostosowaniem społecznym; 

5) prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4. tj.  inne zajęcia odpowiednie             

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne           

i socjoterapeutyczne.  „ 

Cytowane zadania opisane są przez ustawodawcę w ogólny sposób; nakreślają jedynie 

całokształt pracy bez szczegółowych wytycznych. Daje to dość dużo swobody w pracy 

z  uczniem, a także w zakresie współpracy z nauczycielami innych specjalności.  
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Każdy nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne musi jednak spełniać 

podstawowe warunki, a w szczególności: 

1. Zapoznaje się z dokumentacją ucznia. 

2. Utrzymuje stały kontakt z rodzicami ucznia, uczestniczy w zebraniach                  

i konsultacjach. 

3. Na podstawie dokumentacji, obserwacji i wywiadu z rodzicami dokonuje 

diagnozy, aby ukierunkować proces dydaktyczny i terapeutyczny  ucznia  z autyzmem. 

4. Czynnie uczestniczy w pracach zespołu przeprowadzającego 

wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania ucznia, a na jej podstawie opracowuje 

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny. 

5. Realizuje ustalone dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości              

i potrzeb ucznia.  

6. W ramach posiadanych kwalifikacji prowadzi zajęcia dodatkowe, 

specjalistyczne np. SI – integracja sensoryczna, TUS – trening umiejętności 

społecznych, logopedia  itp. 

7. Wspiera fachową, specjalistyczną wiedzą nauczycieli przedmiotów, rodziców. 

8. Organizuje lub współorganizuje z innymi nauczycielami wycieczki, wyjścia 

klasowe oraz uroczystości szkolne. 
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Rozdział  III  Prowadzona dokumentacja pedagogiczna 

 

Wszelka obowiązująca nauczyciela współorganizującego kształcenie dokumentacja 

wynika z udzielanej uczniowi na terenie placówki pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej oraz stosownych rozporządzeń.  

Na podstawie rozporządzenia z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym  nauczyciel współorganizujący bierze udział w opracowywaniu IPET – 

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz wielospecjalistycznej 

oceny funkcjonowania w ramach prac zespołu o którym mowa                                       

w  § 6 „ Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący 

zajęcia z uczniem, a w przypadku ośrodków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5–9  

także wychowawcy grup wychowawczych prowadzący zajęcia z wychowankiem w tym 

ośrodku, zwany dalej „zespołem”. Zespół opracowuje program po dokonaniu 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę    

i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu                  

o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb,                 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.” 

W kolejnym rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 

r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 

dokumentacji  przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej           

oraz rodzajów tej dokumentacji w §19. czytamy:  „ Przedszkole, szkoła i placówka 

gromadzi, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka, ucznia, uczestnika zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych, słuchacza lub wychowanka objętego odpowiednio 

kształceniem specjalnym, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi lub pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających 

prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, doradcę 

zawodowego, terapeutę pedagogicznego, lekarza oraz innego specjalistę, a także 

indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, o których mowa w art. 127 ust. 3 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz indywidualne programy 

zajęć, o których mowa w § 12 ust. 2 i 3. 
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Ponadto w § 11.1  „ Przedszkole, szkoła i placówka prowadzą dzienniki innych zajęć 

niż zajęcia wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, dziennika 

lekcyjnego, dziennika zajęć w świetlicy oraz dziennika zajęć, o którym mowa w § 10 

ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia 

odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków.  

Natomiast w § 12. 1.  „Przedszkole, szkoła i placówka, które organizują zespołowe          

lub indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, prowadzą odpowiednio 

dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu albo dziennik 

indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć,     

w których dokumentuje się przebieg zajęć w danym roku szkolnym. 

Tak więc, jak wynika z powyższego  należy prowadzić dla ucznia indywidualną teczkę, 

która zawierać powinna całą zgromadzoną dokumentację w ramach udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej m.in. wielospecjalistyczną ocenę funkcjonowania 

ucznia, IPET  - indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny, program zajęć 

rewalidacyjnych, logopedycznych i innych w zależności od potrzeb oraz spotkań            

z rodzicami itp.  

Dodatkowo nauczyciel współorganizujący zobowiązany jest do prowadzenia dziennika 

funkcjonowania ucznia gdzie wpisywane są działania podejmowane w codziennej  

pracy z uczniem na zajęciach lekcyjnych, a także dziennika zajęć rewalidacji 

indywidualnej, gdy takowe zajęcia prowadzi.  
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Rozdział IV  Praca z dzieckiem 

 

Nauczanie i wychowanie dziecka z autyzmem jest zajęciem niezwykle 

odpowiedzialnym i wymagającym. Bezwzględnie przed przystąpieniem do pracy należy 

zapoznać się z obowiązującą dokumentacją szkolną, w szczególności dotyczącą zasad 

bezpieczeństwa w placówce  oraz dokumentacją ściśle związaną z dzieckiem; czyli 

orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, gdzie należy szczególnie zwrócić 

uwagę m.in. na zalety i wady dziecka oraz związane z tym zalecenia zespołu 

orzekającego co do sposobu pracy. Po zapoznaniu się z obowiązkową dokumentacją, 

nauczyciel wyposażony w wiedzę na temat przyszłego ucznia może, a w zasadzie 

powinien uzgodnić termin rozmowy z rodzicami w celu szczegółowego wywiadu 

odnośnie stanu zdrowia dziecka, ewentualnie przyjmowanych leków, wspomnianych 

zalet i wad, szczególnych  uzdolnień, preferencji żywieniowych, trudności                       

i niepowodzeń, minionych i aktualnych sukcesów, podejmowanej w przeszłości terapii, 

oczekiwań rodzica itd.  W zasadzie im więcej nauczyciel dowie się z rozmowy 

rodzicami na temat ucznia, tym lepiej w planowaniu przyszłej pracy; zarówno 

edukacyjnej jak i terapeutycznej. Dobrze jest, aby podczas pierwszego spotkania 

obecny był również uczeń, by w znanej, bezpiecznej dla niego (obecność rodzica) 

sytuacji został zapoznany z nauczycielem. Ten pierwszy kontakt jest ogromnie istotny, 

zwłaszcza dla  dziecka z autyzmem, gdyż często warunkuje udaną współpracę, bądź       

jej brak z przyczyn ,,niewiadomych”. Akceptację nauczyciela przez ucznia  uważam     

za kluczowy warunek udanej, dalszej pracy.  

Po wstępnej analizie dokumentacji, wywiadzie z rodzicem oraz nawiązaniu właściwego, 

pozytywnego kontaktu z uczniem można przystąpić do rozpoczęcia pracy według 

ustalonego rozkładu zajęć edukacyjnych.  

W tym miejscu należy zaznaczyć również pozycję jaką zajmuje w zespole klasowym 

nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne, który jest nijako drugim, bądź 

kolejnym (w przypadku ucznia klas starszych) nauczycielem wszystkich uczniów w 

klasie. Co nie oznacza, że będzie zawsze prowadził lekcje, ale na pewno będzie je 

współorganizował z nauczycielem prowadzącym na tyle na ile będzie taka potrzeba. I 

tutaj właśnie istotna jest prawidłowa, oparta na zrozumieniu współpraca pomiędzy 

dwoma pedagogami w celu optymalizacji efektów.  
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Właściwe zrozumienie własnej roli, zadań i obowiązków obydwu pedagogów jest 

gwarantem sukcesu. Należy unikać niepotrzebnego powielania kompetencji, narzucania 

własnej „wizji” prowadzenia zajęć itp., ale w taktowny sposób zwracać uwagę              

na trudności z jakimi boryka się uczeń z autyzmem. 

Pierwsze dni,  w zasadzie pierwszy miesiąc, może nawet dwa, a w niektórych 

przypadkach więcej;  trwa adaptacja ucznia do nowych warunków. W tym czasie należy 

w szczególności dbać o właściwe nawiązywanie kontaktu z uczniem, umożliwienie mu 

zaakceptowanie nowej sytuacji oraz obserwację zachowań i szczególnych trudności      

w funkcjonowaniu i dostosowaniu się do zmieniających warunków szkolnych.            

Dotyczy to zarówno wymagań edukacyjnych jak i spędzanie czasu w trakcie przerw 

międzylekcyjnych. Chociaż nie ma takiego formalnego wymogu, jednak warto           

aby zebrane informacje, obserwacje posłużyły do sporządzenia pisemnej oceny 

bieżącego funkcjonowania ucznia w trakcie zajęć lekcyjnych jak i ogólnego 

funkcjonowania w środowisku szkolnym. Te dwie oceny powinny zawierać               

opis zachowań uznanych za istotne dla dalszego funkcjonowania, wady i zalety ucznia 

oraz proponowane formy pracy, cele, metody itp. Takie realne, wynikające z potrzeb 

działanie umożliwia szybką modyfikację założonych celów ustalonych podczas prac 

zespołu nad  IPET – indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym         

oraz programami zajęć rewalidacyjnych i innymi. 

Wspomniane rozróżnienie nijako dwóch sfer funkcjonowania ucznia; ogólnie                

w środowisku szkolnym jak i w klasie pozwoli na łatwiejsze diagnozowanie przyszłych 

problemów. Nauczyciel współorganizujący kształcenie, pracujący z uczniem                  

z autyzmem zawsze powinien zmierzać do diagnozowania i ustalania działań 

zaradczych wobec zachowań utrudniających naukę – to jest priorytet.                       

Mogą to być np. spóźnienia na lekcje lub reakcje nieadekwatne do sytuacji (krzyk, 

złość, często agresja fizyczna lub słowna) itd.   Tak więc, nadrzędnym celem pracy 

nauczyciela współorganizującego jest efektywne uczestnictwo ucznia autystycznego     

w zajęciach lekcyjnych, a wszelkie związane z tym trudności są „materiałem”             

do dalszej pracy. W tym miejscu zarysowuje się więc granica kompetencji pomiędzy 

poszczególnymi pedagogami tj. współorganizującym, a przedmiotowcem – który 

odpowiada za całą stronę merytoryczną prowadzonych przez siebie zajęć podczas        

gdy ten pierwszy odpowiada w szczególności za „usuwanie” przeszkód wynikających           

z osiowych objawów autyzmu utrudniających naukę. 
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Ten podział kompetencji powinien być dla wszystkich o c z y w i s t y. 

Właściwym w dalszej pracy nad pozytywnymi zmianami wydaje się równoległe 

prowadzenie zajęć rewalidacyjnych przez nauczyciela współorganizującego. Znając 

aktualne potrzeby swojego ucznia, może on zaplanować i realizować działania               

o charakterze terapeutycznym zgodnie z posiadaną wiedzą, umiejętnościami                    

i kwalifikacjami. Dla dziecka z autyzmem zawsze potrzebne będą zajęcia TUS – trening 

umiejętności społecznych oraz SI – integracja sensoryczna, które to mogą być 

realizowane w ramach wspomnianych zajęć rewalidacyjnych. Także dobrze                

aby nauczyciel takie kwalifikacje posiadał. Pomijam tu kwestię „techniczną” 

prowadzonych zajęć; dostępność do sali SI (nie wszystkie szkoły mają w ofercie takie 

gabinety),           a także problemy z tworzeniem grup uczestników do zajęć treningu 

umiejętności społecznych. Jakkolwiek nauczyciel podczas prowadzonych zajęć 

rewalidacyjnych powinien takowe elementy terapii wprowadzać.  

Na tzw. rewalidacji jest czas aby popracować z dzieckiem nad zmianą szczególnie 

uciążliwych zachowań, uznanych za przyczynę trudności i niepowodzeń szkolnych.     

W tym celu praca z uczniem ukierunkowana powinna być na ćwiczenie zaburzonych 

funkcji np. koordynacji wzrokowo – ruchowej, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, 

orientacji przestrzennej, samodzielności, planowania, sekwencyjności wykonywanych 

czynności, cierpliwości itd. poprzez atrakcyjnie dobrane ćwiczenia adekwatne              

do możliwości ucznia. Z uwagi na fakt, iż autyści często mają wąskie zainteresowania, 

nierzadko techniczne np. wykresy, mapy, diagramy itd. doskonale sprawdzają              

się tu wszelkiego rodzaju  zajęcia praktyczno - techniczne, gdzie uczeń ma możliwość 

planowania, organizacji i wykonania zgodnych ze swoimi zainteresowaniami zadań.  

Poprzez atrakcyjne dla ucznia treści, usprawnia się  w zakresie zaburzonych funkcji,      

a to z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie podczas zajęć edukacyjnych; 

osiąganych wyników w nauczaniu.  

Późniejsza obserwacja ucznia w klasie umożliwia ocenę trafności diagnozy                

oraz skuteczności podejmowanych działań rewalidacyjnych.  

Pomimo iż nauczyciel współorganizujący kształcenie „przypisany” jest nijako              

do jednego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego          

ze względu na autyzm to jego praca nie może ograniczać się tylko do niego.             

Musi wykraczać na  całą grupą tj. zespół klasowy; kolegów i koleżanek ze szkolnej 
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ławki. W tym obszarze pracy powinno się zmierzać do normalizacji funkcjonowania        

i relacji wszystkich uczestników zajęć; akceptacji odmienności, zrozumienia 

nietypowych reakcji, naukę wzajemności, włączanie w „życie klasy” itd. Podczas takich 

codziennych, spontanicznych, naturalnych kontaktów z rówieśnikami zachodzi proces 

uspołecznienia. Wszelkie ku temu okazje należy we właściwy sposób wykorzystywać. 

Nie powinno się przy tym unikać konfliktów rówieśniczych, ale pozwalać aby w sposób 

kontrolowany, przy czujnej opiece nauczyciela współorganizującego takie sytuacje 

mogły być przez same dzieci przeżywane i rozwiązywane. Takie praktyczne lekcje 

wymagają jednak dużego zaangażowania emocjonalnego samego nauczyciela,           

który musi w nich bardziej widzieć okazję do możliwych zmian w zachowaniu ucznia 

(jego rozwój społeczny) niż kolejny niechciany obowiązek. 

Podobne zadania czekają nauczyciela podczas wyjść klasowych poza teren placówki    

np. do kina, teatru itp. Tam również praca musi przebiegać z całą grupą wychowanków. 

Planując takie wyjścia należy brać pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo         

jej uczestników. Tylko od doświadczenia nauczyciela, znajomości specyfiki 

funkcjonowania dziecka z autyzmem, znajomości konkretnego dziecka itd. zależy 

decyzja o możliwości uczestnictwa w wyjściu poza teren szkoły.  Musi to być decyzja 

przemyślana i odpowiedzialna, gdyż nie można narażać  kogokolwiek                           

na niebezpieczeństwo, zwłaszcza dzieci pozostawione przez rodziców pod naszą 

bezpośrednią opiekę. 

 

Wszystkie działania nauczyciela współorganizującego kształcenie powinny                 

być ukierunkowane na pomoc dziecku w możliwie pełnym uczestnictwie w „życiu 

szkoły, klasy”, a w szczególności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; kompetencji 

społecznych i interpersonalnych.  
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Podsumowanie 

 

W celu organizacji kształcenia specjalnego ucznia z autyzmem w warunkach 

szkoły ogólnodostępnej zatrudnia się obecnie tzw. nauczycieli współorganizujących 

kształcenie specjalne. Są to wykwalifikowani pedagodzy z odpowiednim 

przygotowaniem i doświadczeniem w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami 

rozwojowymi.  

Działając na podstawie stosownych przepisów uczestniczą w pracach zespołu 

opracowującego indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne, 

wielospecjalistyczne oceny funkcjonowania ucznia, a także realizują zajęcia 

rewalidacyjne według określonego planu pracy. Szczególna rola jaką pełnią obliguje ich 

do stałej, bezpośredniej współpracy z nauczycielem prowadzącym, a w przypadku 

ucznia klas starszych również z wychowawcą klasy oraz nauczycielami poszczególnych 

przedmiotów.  

Priorytetem pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie jest efektywne 

uczestnictwo ucznia zarówno w zajęciach edukacyjnych jak i ogólnym funkcjonowaniu 

w środowisku szkolnym. W tym celu podejmuje działania zmierzające do „usuwania” 

przeszkód wynikających ze specyfiki zaburzenia jakim jest autyzm. Swoją pracę 

powinien dostosowywać do aktualnie występujących problemów utrudniających naukę    

i funkcjonowanie społeczne ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem budowania 

prawidłowych relacji rówieśniczych. W związku z tym, praca nie powinna ograniczać 

się jedynie do samego ucznia, ale musi wykraczać na cały zespół klasowy. 

 

Niniejsze opracowanie z pewnością nie wyczerpuje tematu roli nauczyciela 

współorganizującego kształcenie specjalne w edukacji i terapii ucznia z autyzmem        

w  szkole ogólnodostępnej, jednak zachęca do dalszego poszukiwania własnego miejsca 

w systemie oświaty.  
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