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PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ  

W SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY 



Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  

w roku szkolnym 2017/2018 

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej. 

3. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. 

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek. 

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły. 

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty. 



PODNOSZENIE JAKOŚCI EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ  

W SZKOŁACH I PLACÓWKACH SYSTEMU OŚWIATY 



Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

 Konwencja ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjęta została przez 

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. 

 Rząd Polski podpisał ją 20 marca 2007 r.  

 Ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 r. 

 

Celem Konwencji jest ochrona i zapewnienie pełnego i równego korzystania z praw 

człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi 

ze wszystkimi innymi obywatelami.  Polska zobowiązana jest do wprowadzenia w 

życie zawartych w Konwencji standardów postępowania w celu zapewnienia 

osobom z niepełnosprawnościami realizacji ich praw. 



Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

Art. 24 ust. 2 

 „(.) osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego bezpłatnego nauczania 

obowiązkowego wysokiej jakości, na poziomie podstawowym i średnim, na 

zasadzie równości z innymi osobami w społecznościach, w których żyją”. 

 

 Szkoły ogólnodostępne, zgodnie z przyjętą Konwencją ONZ mają być głównym 

miejscem edukacji włączającej. 



Tekst Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

opublikowano w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. 

 Artykuł 24. Edukacja 

Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego 

prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią 

włączający system kształcenia umożliwiający integrację na wszystkich poziomach edukacji 

i w kształceniu ustawicznym, zmierzające do: 

 

 pełnego rozwoju potencjału oraz poczucia godności i własnej wartości, a także 

wzmocnienia poszanowania praw człowieka, podstawowych wolności i różnorodności 

ludzkiej, 

 rozwijania przez osoby niepełnosprawne ich osobowości, talentów i kreatywności, a także 

zdolności umysłowych i fizycznych, przy pełnym wykorzystaniu ich możliwości, 

 umożliwienia osobom niepełnosprawnym efektywnego udziału w wolnym społeczeństwie. 



Tekst Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

opublikowano w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. 

 Artykuł 24. Edukacja 

Realizując to prawo, Państwa Strony zapewnią, że: 

 

 osoby niepełnosprawne nie będą wykluczane z powszechnego systemu edukacji ze 

względu na niepełnosprawność, a także, że dzieci niepełnosprawne nie będą wykluczane, 

ze względu na niepełnosprawność, z bezpłatnej i obowiązkowej nauki w szkole 

podstawowej lub z nauczania na poziomie średnim, 

 osoby niepełnosprawne będą korzystać z włączającego, bezpłatnego nauczania 

obowiązkowego wysokiej jakości, na poziomie podstawowym i średnim, na zasadzie 

równości z innymi osobami, w społecznościach, w których żyją, 



Tekst Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

opublikowano w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. 

 Artykuł 24. Edukacja 

Realizując to prawo, Państwa Strony zapewnią, że: 

 

 wprowadzane będą racjonalne usprawnienia, zgodnie z indywidualnymi 

potrzebami, 

 osoby niepełnosprawne będą uzyskiwać niezbędne wsparcie, w ramach 

powszechnego systemu edukacji, celem ułatwienia ich skutecznej edukacji, 

 stosowane będą skuteczne środki zindywidualizowanego wsparcia w środowisku, 

które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny, zgodnie z celem pełnego 

włączenia. 



Tekst Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

opublikowano w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. 

 Artykuł 24. Edukacja 

Państwa Strony umożliwią osobom niepełnosprawnym zdobycie umiejętności życiowych i 

społecznych, aby ułatwić im pełny i równy udział w edukacji i w życiu społeczności. W tym 

celu Państwa Strony będą podejmować odpowiednie środki, w tym: 

 

 ułatwianie nauki alfabetu Braille'a, alternatywnego pisma, wspomagających 

(augmentatywnych) i alternatywnych sposobów, środków i form komunikacji i orientacji 

oraz umiejętności poruszania się, a także ułatwianie wsparcia rówieśników i doradztwa, 

 ułatwianie nauki języka migowego i popieranie tożsamości językowej społeczności osób 

głuchych, 

 zapewnienie, że edukacja osób, w szczególności dzieci, które są niewidome, głuche lub 

głuchoniewidome będzie prowadzona w najodpowiedniejszych językach i przy pomocy 

sposobów i środków komunikacji najodpowiedniejszych dla jednostki, a także w 

środowisku, które maksymalizuje rozwój edukacyjny i społeczny. 



Tekst Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

opublikowano w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. 

 Artykuł 24. Edukacja 

Aby wesprzeć realizację tego prawa, Państwa Strony podejmą odpowiednie środki w celu 

zatrudniania nauczycieli, w tym nauczycieli niepełnosprawnych, którzy mają kwalifikacje w 

zakresie używania języka migowego i/lub alfabetu Braille'a, oraz w celu szkolenia 

specjalistów i personelu pracujących na wszystkich szczeblach edukacji. Takie szkolenie 

będzie obejmować wiedzę na temat problemów niepełnosprawności i korzystanie ze 

wspomagających (augmentatywnych) i alternatywnych sposobów, środków i form 

komunikacji, technik i materiałów edukacyjnych, w celu wspierania osób 

niepełnosprawnych. 



Tekst Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych 

opublikowano w Dz. U. z dnia 25.10.2012 r., poz. 1169. 

 Artykuł 24. Edukacja 

Państwa Strony zapewnią, że osoby niepełnosprawne będą miały dostęp do 

powszechnego szkolnictwa wyższego, szkolenia zawodowego, kształcenia 

dorosłych i możliwości uczenia się przez całe życie, bez dyskryminacji i na zasadzie 

równości z innymi osobami. W tym celu Państwa Strony zagwarantują, że 

zapewnione będą racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych. 



Podnoszenie jakości edukacji włączającej  

w szkołach i placówkach systemu oświaty. 

Przykładowa literatura: 
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