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§ 2. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych-charakterystyka 

 

1. Uczeń z niepełnosprawnością. 
 

Uczeń z niepełnosprawnością, to uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego, który z uwagi na zaburzenia i odchylenia rozwojowe o zróżnicowanej 

etiologii, wymaga zastosowania specjalnej organizacji procesu edukacyjnego w zakresie: 

organizacji warunków technicznych, metod i środków stosowanych w procesie 

dydaktycznym, kształtowania relacji społecznych, współpracy ze środowiskiem 

rodzinnym. Do uczniów niepełnosprawnych należy zaliczyć: uczniów niewidomych, 

słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością ruchową         

(w tym z afazją i mózgowym porażeniem dziecięcym), z autyzmem (w tym z zespołem 

Aspergera), z upośledzeniem umysłowym (w stopniu lekkim, umiarkowanym lub 

znacznym), z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

 

2. Uczeń z niedostosowaniem społecznym, z zagrożeniem niedostosowania społecznego. 
 

Dzieci i młodzież niedostosowane społecznie pozostają w wyraźnej opozycji do wartości 

społecznych oraz norm obyczajowych, moralnych i prawnych, a skutkiem ich zachowań 

jest szeroko rozumiana destrukcja istniejącego ładu społecznego. Dla dzieci i młodzieży 

zagrożonych niedostosowaniem charakterystyczne są powtarzające się i utrwalone 

wzorce zachowań dyssocjalnych, agresywnych lub buntowniczych, które mogą 

doprowadzić do przekroczeń norm społecznych i oczekiwań dla danego wieku. 

 

 

3. Uczeń z zaburzeniami zachowania i emocji. 
 

Uczeń należący do grupy rozpoznań diagnostycznych, które wiążą się agresją, 

autoagresją, zachowaniami buntowniczymi, impulsywnością, negatywizmem, tendencją 

do przekraczania norm społecznych, trudnościami w relacjach społecznych, 

niestabilnością emocjonalną, nierzadko podwyższonym poziomem lęku lub/i objawami 

depresyjnymi. 

 

4. Uczeń ze szczególnymi uzdolnieniami. 
 

Uczeń przejawiający możliwości zaawansowanych dokonań w dziedzinie umysłowej, 

twórczej, artystycznej, w zakresie zdolności przywódczych czy poszczególnych 

przedmiotów nauczania. 

 

 

5. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 
 

  Przez specyficzne trudności w uczeniu się, należy rozumieć: trudności w uczeniu się 

odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu 

treści nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego 

i poznawczego, nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi. W szczególności 

chodzi tu o dysleksję, dysgrafię, dysortografię i dyskalkulię. 
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6. Uczeń z niepowodzeniami edukacyjnymi. 
 

Uczeń, u którego występują wyraźne rozbieżności między celami edukacji                       

a osiągnięciami szkolnymi a także kształtowanie się negatywnego stosunku wobec 

wymagań szkoły. Inaczej (J. Konopnicki), to stan, w jakim znalazło się dziecko na skutek 

niemożności sprostania wymaganiom szkoły. Przejawy najbardziej ewidentne: 

drugoroczność, wieloroczność, wypadnięcie z systemu. 

 

 

7. Uczeń z deficytami kompetencji językowych i zaburzeniami sprawności językowych. 
 

Uczeń, u którego występują: 
 

a)   zaburzenia języka: zaburzenia składni, trudności w opanowaniu form gramatycznych, 

trudności z organizacją tekstu, kłopoty z nabywaniem nowego słownictwa, trudności       

w używaniu zwrotów adekwatnych do sytuacji, nieumiejętność spójnego 

wypowiadania się; 

b)   zaburzenia mowy dotyczące: artykulacji (np. nieprawidłowe wymawianie głosek), 

fonacji (np. mówienie z dużym wysiłkiem, mówienie bardzo głośne), płynności 

mowy (np. jąkanie). 

 

 

8. Uczeń z chorobami przewlekłymi. 

 

Za chorobę przewlekłą uznaje się takie zaburzenia i odchylenia od normy, które posiadają 

jedną lub więcej z następujących cech charakterystycznych: są trwałe, spowodowane są 

przez nieodwracalne zmiany patologiczne, wymagają specjalnego postępowania 

rehabilitacyjnego, wymagają długotrwałego leczenia, długiego nadzoru, obserwacji czy 

opieki . 

Zdiagnozowanie przez lekarza przewlekłej choroby nie oznacza automatycznie potrzeby 

stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy wobec tego dziecka, ale wskazuje 

głównie na jego specjalne potrzeby medyczne. Choroby przewlekłe, to między innymi: 

astma, hemofilia, padaczka, depresja, schizofrenia, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia 

tikowe, zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja), cukrzyca. 

 

9. Uczeń z sytuacją traumatyczną. 
 

Stan psychiczny lub fizyczny wywołany działaniem realnie zagrażających zdrowiu            

i życiu czynników zewnętrznych (przyroda, ludzie), prowadzący często do głębokich        

i długo utrzymujących się zmian w funkcjonowaniu człowieka. Zmiany te wyrażają się     

w zaburzeniach somatycznych i psychicznych. 

 

 

10. Uczeń z sytuacją kryzysową. 
 

Zbieg zdarzeń, okoliczności i zachowań, które zakłócają normalny tryb funkcjonowania 

człowieka. Sytuacja kryzysowa może być spowodowana jednym zdarzeniem 

traumatycznym bądź ujawnić się jako konsekwencje długotrwałych minikryzysów 

(zaniedbań, konfliktów) w sferze wychowawczej, edukacyjnej, psychologicznej, 

ekonomicznej, organizacyjnej. 
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11. Uczeń z trudnościami adaptacyjnymi. 
 

Rodzaj subiektywnego dyskomfortu psychicznego (distresu) i zaburzeń emocjonalnych, 

które przeszkadzają w codziennym funkcjonowaniu. Zaburzenia adaptacyjne pojawiają 

się wskutek znaczących zmian życiowych. 
 

 


