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Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością  
w rozwoju edukacyjno-zawodowym 
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Wskaźnik zatrudnienia (IV kw.2018 r.) 

Osoby niepełnosprawne

Osoby pełnosprawne
77,5 

16,2 

Źródło: Dane na podstawie Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności  (www.niepelnosprawni.gov.pl) 

Dlaczego chodzimy do szkoły? 
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CEL 
 

 

  

Wsparcie w budowaniu adekwatnego, pozytywnego 
wizerunku JA ucznia z niepełnosprawnością 

Co mogę zrobić? 
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wsparcie w procesie usamodzielniania się  
i zdobywania autonomii przez ucznia 

kształtowanie pozytywnej i adekwatnej samooceny 
poprzez różnorodne zadania dostosowane do 
potrzeb i umiejętności ucznia 

ocena czy trudności szkolne to wynik 
niepełnosprawności czy nieprzygotowania do 
obowiązków szkolnych 

wykorzystywanie metod pracy wzmacniających 
odpowiedzialność dziecka za efekty nauki 

angażowanie wszystkich uczniów w zadania 
rozwijające komunikowanie się oraz kształtowanie 
wrażliwości na potrzeby innych osób 
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Źródło: A.I. Brzezińska, R. Kaczan, Wychowanie do samodzielności: kluczowy czynnik sukcesu zawodowego osób z ograniczeniem sprawności,  
(Seria Osoby z ograniczeniem sprawności na rynku pracy), Academica Wydawnictwo SWPS/EFS, Warszawa 2008. 
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Rozporządzenie  

w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

 

Treści programowe podzielone na cztery obszary 

 

 

 

 

 

 

Poznawanie 
siebie/poznawanie 
własnych zasobów 

Świat zawodów  
i rynek pracy 

Planowanie własnego 
rozwoju  

i podejmowanie decyzji 
edukacyjno-zawodowych 

 

Rynek edukacyjny  
i uczenie się przez  

całe życie 
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• cechy charakteru, temperament 
• mocne i słabe strony 
• predyspozycje 
• umiejętności 
• poziom motywacji 
• zdolności  
• zainteresowania 
• stan zdrowia 

• wykonywane czynności zawodowe, 
w jakich warunkach wykonuje się 
daną pracę, przeciwwskazania do 
edukacji/pracy w danym zawodzie  

• dynamika zmian na rynku pracy 
• spotkania z aktywnymi zawodowo 

OzN oraz pracodawcami 
zatrudniającymi OzN 

• wsparcie OzN na rynku pracy 
 

 

• planowanie dalszego kształcenia  
z uwzględnieniem własnych zasobów 
i możliwości  

• określenie ścieżki edukacyjnej do 
uzyskania wymaganych kwalifikacji 
zawodowych 

• wsparcie OzN w zdobywaniu 
kwalifikacji 
 

 

 

 

 
• dostępna oferta edukacyjna 

 szkoły podstawowe 
 licea ogólnokształcące 
 technika 
 szkoły branżowe 
 szkoły policealne 
 uczelnie wyższe 
 kwalifikacyjne kursy zawodowe 
 szkoły specjalne  
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Przydatne informacje 

http://www.spk.waw.pl/spk-oferta-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia 
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http://www.centrumdzwoni.pl/materialy-do-pobrania 
 

https://doradztwo.ore.edu.pl/materialy/ 
 

Przydatne materiały 

https://m.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appma
nager/ciop/mobi?_nfpb=true&_pageLabel
=P42600113191497959545382 
 

KARTY ZAWODÓW  
DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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Warto pamiętać!!! 

Niepełnosprawność nie powinna  
być powodem innego  

- lepszego lub gorszego - traktowania 


