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Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 
Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w 
referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (D19970483Lj). 

Art. 70.

 każdy ma prawo do nauki, 

 nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna, 

 władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp 
do wykształcenia,

 rodzice mają wolność wyboru dla swoich dzieci szkół 
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.)

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: (...)

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 
psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;

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

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 
zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz 
zajęć rewalidacyjnych; 
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Art. 127. 

1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, 
niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być 
prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub 
oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach (…)

3. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program 
wychowania przedszkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie 
następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o 
potrzebie kształcenia specjalnego (…)
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4. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia 
niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży, o których mowa w ust. 
1, organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb 
umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych 
funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i 
opiekę. 
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Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. 2020 poz. 1327)

Art. 44c. 

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych ucznia. 

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne (…) do 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych ucznia (…).
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Wybrane akty wykonawcze

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 
ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej:

„Uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w 
stopniu lekkim, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa 
uczenia się. Wybór form indywidualizacji nauczania powinien wynikać z rozpoznania potencjału 
każdego ucznia. Jeśli nauczyciel pozwoli uczniowi na osiąganie sukcesu na miarę jego 
możliwości, wówczas ma on szansę na rozwój ogólny i edukacyjny. Zatem nauczyciel powinien tak 
dobierać zadania, aby z jednej strony nie przerastały one możliwości ucznia (uniemożliwiały 
osiągnięcie sukcesu), a z drugiej nie powodowały obniżenia motywacji do radzenia sobie z 
wyzwaniami.”
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz. U. z 2020 Poz. 1309)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 
sprawie  zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w 
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 Poz. 
1743)
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• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w 
sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w 
szkołach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 373)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w 
sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 
(Dz.U. 2019 poz. 502)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w 
sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 
639)
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Regulacje prawne dotyczące wsparcia uczniów                     
o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, w tym 
uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego

 umożliwiają elastyczne i dostosowane do różnych potrzeb 
podejście do organizacji kształcenia i pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej,

 gwarantują indywidualizację procesu kształcenia, 

 dają podstawy prawne do podnoszenia jakości edukacji 
włączającej w naszym kraju.
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