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Zespół Szkół w Turośni Kościelnej
 To 

 1. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Turośni Kościelnej

 ilość uczniów: 200

 w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: 10

 i opiniami o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną: 56

 2. Przedszkole Samorządowe w Turośni Kościelnej 

 ilość dzieci: 117

 w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego: 3

 a także dzieci z opinią o wczesnym wspomaganiu: 5

 opiniami o potrzebie objęcia pomocą psychologiczno - pedagogiczną: 2



EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA/INKLUZYJNA

 Edukacja włączająca to propozycja modelu edukacji uwzględniającego

różnorodność uczniów i uczennic korzystających z placówek edukacyjnych

i funkcjonujących w systemie edukacji formalnej. Najczęściej o edukacji

włączającej mówi się w odniesieniu do różnorodności wynikającej

z niepełnosprawności. Edukacja włączająca to prowadzenie edukacji dzieci

z niepełnosprawnościami (a także innych dzieci o specjalnych potrzebach

edukacyjnych) w szkole masowej, ale przy założeniu, że to system szkolny

dostosowuje się do indywidualnego tempa nauki, zdolności, możliwości

dziecka.



ODSETEK DZIECI Z SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
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Dzieci ze spektrum autyzmu (w tym w

trakcie diagnozy)

Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Dzieci z zaburzeniami integracji

sensorycznej

Dzieci z niepełnosprawnością ruchową oraz

afazją

Dzieci z zagrożeniem niedostosowania

społecznego

Dzieci z opinią o potrzebie objęcią pomocą

psychologiczno- pedagogiczną (w tym

dzieci w trakcie diagnozy)

Pozostałe dzieci w Zespole Szkół (w tym

dzieci nie przebadane a objęte pomocą

psychologiczno - pedagogiczną)



DOBRE PRAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ

1. Podnoszenie kwalifikacji rady pedagogicznej

2. Brak barier architektonicznych

3. Dostosowanie przestrzeni szkolnej do potrzeb dzieci

4. Włączanie dzieci z niepełnosprawnością w życie szkoły

5. Indywidualizacja procesu nauczania

6. Duży wybór zajęć dla dziećmi, w tym ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi

7. Rozbudowane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

8. Wolontariat

9. Wsparcie rodziców

10. Nauka wartości – tolerancji, szacunku, zrozumienia

11. Propagowanie dobrych praktyk wśród dzieci, rodziców, nauczycieli 



KWALIFIKACJE RADY PEDAGOGICZNEJ 
Specjalizacja Liczba nauczycieli

Edukacja i terapia dzieci ze spektrum autyzmu 7

Edukacja i terapia dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną

(oligofrenopedagogika)

11

Terapia Pedagogiczna 7

Tyflopedagogika 1

Surdopedagogika 0

Pedagogika specjalna (w tym resocjalizacja) 5

Socjoterapia 0

Prognozowana liczba 

nauczycieli

7

11

8

3

1

6

2



PODNOSZENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI
Specjalizacja Liczba nauczycieli

Logopeda 3

Pedagog 1

Psycholog 0,5

Terapeuta integracji sensorycznej 0

Prognozowana liczba 

nauczycieli

3

1

0,5

1



BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH



BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

ŁĄCZNIK MIĘDZY BUDYNKAMI



BRAK BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

WINDA
PLATFORMA



DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI SZKOLNEJ DO POTRZEB DZIECI

Aktualnie

1. Brak dzwonków w klasach 1-3

2. Sala zabaw z elementami integracji sensorycznej

3. Kącik relaksacji dla klas IV-VIII

4. Radiowęzeł i wyciszona muzyka
5. Przedszkole po modernizacji dostosowane do potrzeb dzieci z 

zaburzeniami SI 

6. Dywan multimedialny w przedszkolu

7. Tablice multimedialne i monitory interaktywne w salach w szkole i 

przedszkolu

W planach na 
Aranżacja przestrzeni szkolnej pod kątem różnorodności dzieci

Wprowadzenie dzwonków bezstresowych w klasach IV-VIII
Sala integracji sensorycznej



Sala zabaw z elementami SI



Sale przedszkolne









WŁĄCZANIE DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W ŻYCIE SZKOŁY

1. Uczestniczenie dzieci z niepełnosprawnościami we wszystkich 

uroczystościach szkolnych

2. Włączanie dzieci do działań prowadzonych w szkole: 

- członkostwo w zespole radiowęzła „TK”

- udział w kole teatralnym „Turgina”

- współtworzenie  gazetki szkolnej „Szkoła nad zalewem”

- dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie 

z Rozporządzeniem MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach oraz Rozporządzeniem MEN w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym a także z innymi przepisami prawa 

oświatowego

3. Włączanie rodziców dzieci w życie szkoły



INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA

Dostosowywanie metod, form i treści do 

psychofizycznych możliwości dzieci tak, aby 

każdy miał szansę na osiągnięcie sukcesu. 

Indywidualizacja odbywa się na zajęciach 

lekcyjnych, pozalekcyjnych, w tym 

rozwijające uzdolnienia,  w trakcie wydarzeń i 

uroczystości, w radiowęźle oraz gazetce 

szkolnej, a także w formie dostosowań do 

sprawdzianów i egzaminów



SZEROKI WACHLARZ ZAJĘĆ Z DZIEĆMI, W TYM Z DZIEĆMI ZE 
SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Forma zajęć Liczba dzieci

Zajęcia rewalidacyjne 13

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 19

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne 39

Zajęcia rozwijające uzdolnienia (matematyczne, przyrodnicze, 

chemiczne, teatralne, sportowe, plastyczne, 

przedsiębiorczości, muzyczne – chór )

149

Trening Umiejętności społecznych 25

Zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno – społeczne 

(indywidualne i grupowe)

55

Cykliczne programy profilaktyczne, tym program Przyjaciele 

Zippiego

75 

% ogółu dzieci

4,1

5,99

12,3

47,00

7,89

17,35

23,66

Logopedia 69 21,77



Formy zajęć Liczba dzieci

Szachy 47

Basen 42

Konsultacje i wsparcie psychologa i 

pedagoga

200

Doradztwo zawodowe (grupowe) i 

edukacyjne indywidualne 

41

Wolontariat 30

Wycieczki szkolne 300

WACHLARZ ZAJĘĆ Z DZIEĆMI, W TYM Z DZIEĆMI ZE SPECJALNYMI 
POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

% ogółu dzieci

14,83

13,23

63,09

12,93

9,46

94,63

Zajęcia wyrównujące szanse 

edukacyjne dzieci w przedszkolu z 

projektu „Poznaję siebie, myślę i 

działam II”

34



FORMY ZAJĘĆ Z DZIEĆMI ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 
EDUKACYJNYMI
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Liczba dzieci

Liczba dzieci korzystająca z poszczególnych form 

nauczania

nauczyciel wspomagający/współorganizujący

zajęcia prowadzone z uczniem indywidualnie lub grupie do 5 osób

zindywidualizowana ścieżka kształćenia

nauczanie indywidualne (od września 2017 odbywa się w domu)



WOLONTARIAT

Wolontariat w Zespole Szkół to:

Włączanie

Pomoc innym

Edukacja do wartości

Nauka tolerancji

Systematycznie wspieramy:

Hospicjum w Turośni

Świetlice dla bezdomnych ELEOS

Schronisko w Białymstoku

Regionalną Placówkę 

Opiekuńczo - Terapeutyczną 

w Osiedlu Ignatki

Hospicjum Eliasza 



WSPARCIE RODZICÓW

1. Porady i konsultacje dla rodziców:
- w każdą pierwszą środę miesiąca lub zgodnie z potrzebami

2. Akademia rodzica (aktualnie III edycja) (psychoedukacja

rodziców)

3. Gmina Grupa wsparcia dla rodziców (wynikająca z potrzeb) – II

Edycja

4. Edukowanie i wsparcie informacyjne

5. Włączanie rodziców w życie szkoły

6. Zintegrowane działania pomiędzy szkołą, rodzicami a

instytucjami



NAUKA DO WARTOŚCI

Wszystkich uczniów wspieramy w przeżywaniu:

1. Obchodów odzyskania niepodległości,

2. Uczestnictwa w nabożeństwach z okazji uroczystości kościelnych

3. Uczestnictwa wraz z pocztem w uroczystościach gminnych

i państwowych

4. Organizowanych tygodni tematycznych (profilaktyki, dnia bez

przemocy, dni dzieci z zespołem Downa, Światowy Dzień Świadomości

Autyzmu itp.)

5. Uczymy dzieci poszukiwać autorytetów (od wartości do autorytetu,

dzień rodziny, spotkania z pisarzami, spotkania z piłkarzami itd.)

5. Nauka tolerancji poprzez kreowanie postaw rodziców i dzieci

(organizowanie zajęć tematycznych, uczestniczenie w kampaniach

społecznych, współorganizowanie wydarzeń gminnych oraz

powiatowych)







PROPAGOWANIE DOBRYCH PRAKTYK

1. Organizowanie zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży

2. Organizowanie spotkań edukacyjnych dla rodziców

3. Organizowanie gminnych spotkań z rodzicami

4. Organizacja konferencji i warsztatów

5. Opis wydarzeń oraz zrealizowanych działań na stronie szkoły oraz

w mediach

6. Uczenie dzieci i rodziców tolerancji i wyrozumiałości poprzez

warsztaty i spotkania z pedagogiem i zaproszonymi specjalistami



CIENIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ 

• Duże potrzeby w zakresie dokształcania kadry pedagogicznej

• Potrzebne nakłady finansowe na modernizację przestrzeni

(doposażenie sal, stworzenie sal specjalistycznych)

• Brak zrozumienia ze strony rodziców i dzieci pełnosprawnych

• Trudności ze zrozumieniem zachowań dzieci niepełnosprawnych

wśród kadry pedagogicznej

• Zachowania kontekstowo niepoprawne/trudne dzieci

z niepełnosprawnością – często niezrozumiane przez innych

• Co Państwo uznacie za trudne w wdrażaniu edukacji włączającej

w szkole?





Jesteśmy różni, a jednak tacy sami. 

Mamy podobne plany, 

te same marzenia

T.Ś.



Dziękuję za uwagę


