
 

 

Dr Sabina Koczoń-Zurek. Postępowanie terapeutyczne z dzieckiem z afazją motoryczną w 

kontekście przykładowego orzeczenia (pierwszy etap edukacyjny). Odniesienie do pytań 

nauczycieli szkoły podstawowej. 

 

Każde Orzeczenie o Potrzebie Kształcenia Specjalnego dziecka/ucznia (po wskazaniu 

jego danych osobowych i określeniu niepełnosprawności, w przypadku afazji ruchowej 

zdiagnozowanej  przez  neurologa dziecięcego), zawiera   diagnozę  funkcjonowania dziecka z 

uwzględnieniem jego potencjału rozwojowego oraz mocnych stron i uzdolnień oraz 

występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń utrudniających jego 

funkcjonowanie, na podstawie wyników przeprowadzonych badań psychologicznych, 

logopedycznych, pedagogicznych. W diagnozie tej nawiązuje się też do wielospecjalistycznej 

diagnozy dziecka opracowanej przez specjalistów w placówce edukacyjnej (tzw. „opinia ze 

szkoły, przedszkola”). Całościowa diagnoza dokonana przez specjalistów w PPP  jest podstawą 

do opracowania zaleceń dla dziecka, mających sprzyjać jego wszechstronnemu rozwojowi w 

szkole, a u dzieci młodszych w przedszkolu. 

Każde Orzeczenie o Kształceniu Specjalnym zawiera tzw. „Zalecenia” (w których 

określa się zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka lub ucznia, w tym warunki rozwijania jego 

potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności i uczestnictwa dziecka 

lub ucznia w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka lub 

placówki […]). Zalecenia zawierają, tzw. „Obszary” dla realizacji indywidualnych potrzeb 

dziecka. Posłużę się anonimowymi przykładami z opracowanego Orzeczenia o Kształceniu 

Specjalnym na I etap edukacyjny. 

W pierwszym obszarze, obejmującym ogólnie potrzeby zdrowotne, zaleca się dla dziecka: 

 „  W obszarze potrzeb zdrowotnych i związanych ze stwierdzoną niepełnosprawnością:  

 objęcie kształceniem specjalnym, 

 objęcie zajęciami rewalidacyjnymi, na których należy usprawniać zaburzone sfery 

funkcjonowania, zgodnie z rodzajem stwierdzonej niepełnosprawności oraz 

zauważalnym deficytami w rozwoju poznawczym dziecka”. 

 



 

 

Tu wskazane jest, że dziecko powinno mieć zapewnione w szkole kształcenie specjalne – 

dostosowanie warunków edukacji do możliwości dziecka oraz zajęcia rewalidacyjne. Nie ma 

tu wskazań do zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tylko do rewalidacji. 

To już sugeruje, że jeżeli dla dziecka zaleca się zajęcia logopedyczne to w ramach rewalidacji. 

Dalej w orzeczeniu jest wskazane: jakie obszary należy usprawniać w ramach rewalidacji, czy 

takim obszarem jest również terapia logopedyczna? 

Kolejny obszar mówi o konieczności dostosowania wymagań edukacyjnych i wskazuje 

się tu ogólne zalecenia, które każdy nauczyciel musi dostosować indywidualnie do dziecka, a 

na drugim etapie edukacyjnym z uwzględnieniem poszczególnych  przedmiotów szkolnych.  

„W zakresie potrzeb poznawczych i edukacyjnych: 

W bezpośredniej pracy dydaktycznej z uczniem w celu rozwijania jego potencjalnych 

możliwości i mocnych stron zaleca się dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych możliwości dziecka.  Wsparcie dla  ucznia należy realizować między innymi 

poprzez: 

 stosowanie dodatkowych pomocy wizualnych, które wzbogacą przekaz słowny 

nauczyciela, 

 aranżowanie sytuacji edukacyjnych, aby dziecko miało możliwość uświadomienia sobie 

swoich możliwości oraz ograniczeń i uczyło się zwracania o pomoc w sytuacji 

wystąpienia trudności, 

 w pracy z dzieckiem konieczne jest uwzględnienie potencjału dziecka oraz jego barier 

rozwojowych,  

 ćwiczenie funkcji percepcyjnych,  

 stymulowanie funkcji poznawczych, 

 rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, 

 po nabyciu umiejętności czytania, sprawdzanie stopnia zrozumienia czytanych 

samodzielnie poleceń, instrukcji, treści zadań. W razie konieczności udzielanie 

niezbędnych wyjaśnień. W przypadku tekstu z którym chłopiec ma pracować na lekcji 

zalecenie przeczytania go wcześniej w domu z rodzicem, 

 w razie potrzeby odpytywanie częściej, ale z mniejszych partii materiału, pozostawianie 

więcej czasu na jego utrwalenie, 

 umożliwianie posługiwania się różnorodnymi liczmanami, a w razie potrzeby 

upraszczanie danych liczbowych w zadaniach, 



 

 

 dłuższe utrwalanie procedur postępowania matematycznego, aby dziecko zrozumiało 

schemat rozwiązywania zadań, 

 przedstawianie treści zadań graficznie (schemat, rysunek) oraz wspólne z dzieckiem 

wyszukiwanie danych w zadaniu, pomoc przy zapisie formuły matematycznej, 

 umożliwianie nabywania nowych wiadomości i umiejętności poprzez wykorzystanie 

metody poglądowej na pokazie, przykładzie, obrazach, eksponatach, modelach, 

odwoływanie się do doświadczeń, zainteresowań i przeżyć ucznia,  

 wzmocnienia pozytywne,  podnoszenie samooceny dziecka.” 

 

Widzimy tu wiele ogólnych zaleceń, do których nauczyciele opracowują swoje 

szczegółowe zadania. Dziecko z każdym deficytem rozwojowym, także dziecko z afazją, 

wymaga również oddziaływania terapeutycznego w sferze potrzeb emocjonalnych i 

społecznych. Z uwagi na utrudnienia w osiąganiu sukcesów przez dziecko, ze względu na 

niepełnosprawność, zazwyczaj wymaga ono także oddziaływań na sferę emocji i motywacji, 

by kompensować obniżone poczucie wartości w zakresie osiągnięć szkolnych. Dlatego mamy 

kolejny obszar i kolejne ogólne zalecenia: 

 

„W zakresie potrzeb emocjonalnych i społecznych: 

 

 zapewnienie możliwości odnoszenia sukcesów w celu zaspokojenia potrzeby 

bezpieczeństwa, znaczenia, uznania i pozytywnej samooceny. Należy zwrócić uwagę na 

zainteresowania (imię dziecka) i dawać możliwość rozwijania ich oraz prezentowania 

efektów na terenie szkoły, co w dużym stopniu wzmocni samoocenę dziecka, 

 bazowanie na pozytywnych wzmocnieniach – dostrzegać i oceniać nie tylko efekt 

końcowy, ale i wysiłek włożony w wykonanie zadania, zaangażowanie w pracę, 

samodzielności w wykonywanych działaniach, 

 rozbudzanie chęci eksperymentowania w otoczeniu zewnętrznym,  

 zwiększenie możliwości osiągania poczucia sukcesu,  

 w ocenie dziecka ważne jest podkreślanie jego umiejętności  oraz wszelkiego 

włożonego wysiłku – wzmacnianie samooceny i motywacji do wysiłku, 

 wspieranie dziecka  w nawiązywaniu pozytywnych kontaktów społecznych  

z rówieśnikami, 

 budowanie gotowości zadaniowej,  



 

 

 podniesienie odporności psychicznej na sytuacje zadaniowe poprzez: kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem.” 

 

Wskazujemy dalej, iż: 

 „Zalecane warunki i formy wsparcia, stosownie do podstaw programowych dydaktyki 

w kolejnych klasach pierwszego etapu edukacyjnego, umożliwią dziecku (imię dziecka) 

realizowanie podstawowych wymagań edukacyjnych na miarę jego możliwości, przyczyniać 

się będą do prawidłowego rozwoju emocjonalno-społecznego, budowania pozytywnej 

samooceny, a także wzmocnienia aktywności i uczestnictwa w życiu klasy i szkoły.”  

 

W kolejnym punkcie (drugim) Orzeczenia określa się zalecane cele rozwojowe i 

terapeutyczne do realizacji podczas zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych, 

zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i resocjalizacyjnych oraz w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej dziecku lub uczniowi i, w zależności od potrzeb, 

jego rodzicom, przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek 

lub placówkę,[ …]. Zaleca się również  rodzaje zajęć rewalidacyjnych, wraz z uzasadnieniem. 

 

W przykładowym orzeczeniu jest to tak opisane: 

 

„W pracy z uczniem należy podjąć wielospecjalistyczne działania ukierunkowane na  

rewalidację dysfunkcyjnych sfer spowodowanych stwierdzoną niepełnosprawnością  

tj. niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, ale także w sferze rozwoju poznawczego”. 

  

Przypomnienie: cechą dzieci z afazją jest obniżenie funkcjonowania w sferze 

poznawczej - czasami dzieci osiągają pogranicze normy intelektualnej w badaniu 

psychologicznym, ale jak wykazałam wyjaśniając pojęcie afazji, musimy wykluczyć 

niepełnosprawność intelektualną.  

Tutaj nauczyciele i specjaliści powinni uważnie przestudiować każdy punkt, iż będzie 

poniżej wskazane jakie działania podczas zajęć edukacyjnych i innych, np. w ramach 

rewalidacji wobec ucznia są wskazane. 

 

W orzeczeniu zawarte jest: 

„Aktualnie podczas zajęć edukacyjnych należy skupić się przede wszystkim na następujących 

celach: 



 

 

 

 nabywanie kompetencji edukacyjnych wynikających z etapu edukacyjnego oraz 

możliwości psychofizycznych dziecka, utrwalanie umiejętności i wiadomości wynikających z 

programu nauczania,  

 rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, 

 udzielanie wsparcia w nauce czytania i pisania i czynnościach ruchowych, 

 podtrzymywanie koncentracji uwagi w  pracy zadaniowej, 

 budowanie gotowości zadaniowej,  

 usprawnianie technik rachunkowych, 

 rozwijanie zainteresowań i mocnych stron dziecka,  

 stosowanie częstych pochwał w celu kształtowanie motywacji do podejmowania 

wyzwań edukacyjnych,  

 podniesienie odporności psychicznej na sytuacje zadaniowe poprzez: kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem.” 

 

Uwaga do kolejnego obszaru (pytanie zadawane przez nauczycieli). Poniżej 

wyszczególnione są obszary, które powinny być usprawniane w ramach rewalidacji i jeżeli 

wyróżniona jest terapia logopedyczna jako jeden z obszarów, tzn. że ta forma terapii, zwłaszcza 

w przypadku zaburzenia mowy, powinna być realizowana w „ramach zajęć rewalidacyjnych”, 

a nie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wyszczególniane poniżej cele dotyczą 

rewalidacji, a nie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, co wyraźnie jest napisane w każdym 

Orzeczeniu, np.: 

 

„Aktualnie podczas zajęć rewalidacyjnych należy skupić się przede wszystkim na następujących 

celach: 

 

W obszarze stymulowania ogólnego rozwoju poznawczego: 

 stymulowanie procesów poznawczych sprzyjających uczeniu się: spostrzegania, uwagi, 

pamięci, myślenia, mowy,  

 wspieranie koncentracji uwagi dowolnej, ćwiczenie jej przerzutności, 

 podtrzymywanie gotowości do zorganizowanego wysiłku umysłowego, 

 podnoszeniu kompetencji w zakresie zdolności językowych, stymulowaniu rozwoju 

słownika biernego i czynnego, 



 

 

 rozwijanie oraz stymulowanie funkcji percepcyjnych, 

 ćwiczenie pamięci logicznej - odtwarzanie zapamiętywanych informacji według 

kolejności,  

 ćwiczenie abstrahowania, uogólniania, tworzenia pojęć, wnioskowania  

i przewidywania. 

 usprawnianie technik szkolnych poprzez ćwiczenia funkcji poznawczych  

i percepcyjnych dziecka: umiejętności pisania i czytania, ćwiczenie rozumienia czytanego 

tekstu, ćwiczenie technik rachunkowych, 

 budowaniu u chłopca/dziewczynki adekwatnej i pozytywnej samooceny,  

 rozwijanie zainteresowań i mocnych stron dziecka. 

 

W obszarze percepcyjno-motorycznym: 

 praca nad wydłużeniem czasu koncentracji uwagi i uwagi zadaniowej, 

 usprawnianie funkcji percepcyjnych, zwłaszcza percepcji słuchowej i słuchu 

fonemowego,  

 ćwiczenie różnicowania słuchowego (głoski dźwięczne i bezdźwięczne), 

 ćwiczenie pamięci sekwencyjnej wzrokowej i słuchowej, 

 doskonalenie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego i usprawnianie umiejętności 

grafomotorycznych, 

 uczenie działania nakierowanego na zakończenie i osiągnięcie efektu. 

 

Rozwijanie sfery społeczno - emocjonalnej poprzez:  

 

 budowanie gotowości zadaniowej,  

 podniesienie odporności psychicznej na sytuacje zadaniowe poprzez: kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie z emocjami, stresem,  

 

W obszarze pracy logopedycznej: 

 stymulacja rozwoju mowy i komunikacji w podsystemie fonologicznym, składniowym   

i morfologicznym,  

 usprawnianie i wzmacnianie motoryki i kinestetyki aparatu artykulacyjnego, 

 wzmacnianie rezonatorów głosowych, poprawiających fonację, 

 korekcja artykulacji zaburzonych głosek, 



 

 

 wzbogacenie bazy słowno-pojęciowej zarówno biernej jak i czynnej, 

 ćwiczenie mowy opowieściowej i dialogowej, 

 rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych. 

 

W obszarze usprawniania ruchowego: 

 

  kształtowanie i rozwijanie czynności motorycznych, w tym grafomotorycznych, 

 ćwiczenia planowania motorycznego,  

 ćwiczenia koordynacji ruchowej.” 

   

W przypadku analizowanego przypadku dziecka, które przejawia dysfunkcje we 

wszystkich tych wskazanych obszarach, które są związane z analizowaną niepełnosprawnością 

(afazja ruchowa), rewalidacja dla optymalnego wspierania rozwoju dziecka powinna 

uwzględniać wszystkie te obszary. Te objawy zaburzeń dokładnie opisano w artykule 

„Zrozumieć afazję….” i wskazano tam zaburzenia dziecka z afazją oraz współtowarzyszące 

afazji, a także wykluczające występowanie afazji, np. niepełnosprawność intelektualna, 

niedosłuch. Podsumowaniem tych wskazań jest określenie zawarte w Orzeczeniu, gdzie 

wyraźnie wskazano, iż te wskazane cele we wszystkich wyszczególnionych obszarach/ sferach 

rozwoju dziecka powinny być usprawniane w ramach zajęć rewalidacyjnych, np.: 

 

„Zdaniem Zespołu Orzekającego zaproponowane cele realizowane podczas zajęć 

edukacyjnych, a także w trakcie zajęć rewalidacyjnych przyczynią się do poprawy 

funkcjonowania  komunikacyjnego, poznawczego oraz    społeczno – emocjonalnego dziecka,  

w zakresie zdiagnozowanych trudności.   Wskazane jest udzielanie wsparcia rodzicom  

w zakresie realizacji programu terapeutycznego w celu wspierania rozwoju dziecka.”  Zalecane 

formy zajęć tu celowo podkreśliłam, bo widzimy kolejny raz, iż nie ma wskazania realizacji 

zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

Dalej w punkcie trzecim Orzeczenia określone muszą być w kolejności najbardziej 

optymalnej dla konkretnego ucznia zalecone formy kształcenia specjalnego - zdaniem zespołu 

orzekającego diagnozującego dziecko. Analizowany przypadek dotyczy szkoły, więc: 

„Zaleca się realizację kształcenia specjalnego w: 

 szkole integracyjnej,  



 

 

 szkole ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi, 

 szkole ogólnodostępnej,  

 szkole  ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, 

 szkole specjalnej.” 

 Zalecone formy muszą być uzasadnione, np. : 

„Należy przyjąć, iż wskazana forma kształcenia jest najbardziej korzystna dla 

optymalnego rozwoju dziecka z uwagi na diagnozowaną niepełnosprawność oraz szczególnie 

na deficyty w sferze rozwoju językowych zdolności komunikacyjnych dziecka (imię), głównie 

artykulacji (dziecka) oraz deficyty w sferze rozwoju poznawczego. Niezbędne jest 

zindywidualizowane podejście do potrzeb i możliwości dziecka, a także bieżące monitorowanie 

jego funkcjonowania we wszystkich obszarach, zgodnie z przedstawionymi zaleceniami. Z 

uwagi na zdiagnozowaną przez neurologa niepełnosprawność dziecko wymaga specjalnych 

metod pracy oraz realizowania założonych celów w optymalnych warunkach”.  

 

W kolejnym czwartym punkcie Orzeczenia określa się ewentualną potrzebę realizacji 

zajęć edukacyjnych indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów – w przypadku 

ucznia napotykającego na trudności w funkcjonowaniu, wraz z uzasadnieniem. Decyzję o takiej 

ewentualnej potrzebie może podjąć zespół dokonujący wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia po analizie efektywności działań. Określenie w Orzeczeniu, np.:  

„Aktualna diagnoza funkcjonowania ucznia nie wskazuje na potrzebę realizacji 

wybranych zajęć edukacyjnych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 uczniów. Decyzję o 

takiej ewentualnej potrzebie może podjąć w szkole zespół dokonujący wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania ucznia po analizie efektywności działań”.  

Ważna uwaga, pamiętajmy o możliwościach zespołu dokonującego 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, który może dokonywać zmian w 

zaleceniach, co jest wskazane, gdyż przecież każde dziecko się zmienia i miejmy nadzieję, iż 

w przypadku właściwie organizowanemu procesowi edukacyjnemu i rewalidacji występuje 

progres w rozwoju. Mamy wówczas uzasadnioną podstawę do modyfikacji procesu rewalidacji. 

Zalecenia w orzeczeniu mogą być zatem modyfikowane przez specjalistów, po dokonanej przez 

nich diagnozie. 

 

Działania podejmowane przez placówkę  mają również wpłynąć na poprawę 

funkcjonowania dziecka w życiu społecznym. Dlatego w piątym punkcie Orzeczenia określa 



 

 

się zalecane działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka lub ucznia i 

wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu (przedszkola, innej formy wychowania 

przedszkolnego) szkoły (ośrodka lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia, 

wraz z uzasadnieniem).  Przypominam, iż analizuję przypadek ucznia – tzn. szkoły. 

 

Przykład z Orzeczenia: 

„Aby  poprawić funkcjonowanie ucznia oraz wzmocnić jego (imię dziecka) uczestnictwo w 

życiu szkoły wskazane jest: 

 

 dostosowanie tempa pracy do aktualnej dynamiki procesów nerwowych                                        

z uwzględnieniem mechanizmów zmęczenia i jego faz, 

 prezentowanie zjawisk wieloaspektowo, aby uruchomić jak najwięcej analizatorów 

zmysłowych, 

 stosowanie pomocy dydaktycznych pozwalających na odbiór treści jak największą 

liczbą kanałów percepcyjnych  (wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny, kinetyczny), 

 stwarzanie poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji,  

 udzielanie pomocy i wsparcia w naturalnych sytuacjach codziennego życia.” 

 

Wskazania uzasadniamy, np.: 

„Należy przyjąć, iż zaproponowane wskazania do pracy z … (imię), przyczynią się do 

lepszych efektów w procesie nabywania przez niego wiedzy i umiejętności oraz wzmocnią jego 

poczucie wartości i pozycję społeczną w grupie rówieśniczej”.  

Jednym z wielu zadań szkoły i nauczycieli jest współpraca z rodzicami dziecka. 

Obowiązkiem nauczyciela jest wspieranie rodzica. To przykładowe zalecenie zawarte w 

Orzeczeniu: 

„Aby wesprzeć rodzica w procesie dydaktycznym i wychowawczym  wskazane jest:  

 

 udzielanie pomocy w formie porad i konsultacji – przekazywanie informacji zwrotnej 

na temat funkcjonowania dziecka na zajęciach edukacyjnych i poza edukacyjnych 

(wskazywanie mocnych stron i potencjału dziecka, trudności na jakie napotyka 

dziecko), 

 ustalenie wspólnych zasad postępowania z dzieckiem, 



 

 

 dostarczanie wiedzy na temat sposobów uczenia się, 

 wspieranie rodziców w rozwiązywaniu bieżących problemów dziecka.” 

 

Oczywiście jest to uzasadnione, np.:  

„Zaproponowane sposoby wsparcia rodzica wzmocnią jego kompetencje rodzicielskie, ułatwią 

mu wspieranie rozwoju syna oraz pomogą w radzeniu sobie z pojawiającymi się trudnościami 

wychowawczymi i edukacyjnymi.” 

 

W kolejnym szóstym punkcie Orzeczenia  określa się, w zależności od potrzeb dziecka 

lub ucznia niepełnosprawnego, niezbędny w procesie kształcenia sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wraz z 

uzasadnieniem. Przykład: 

 

„Aktualnie lekarz diagnozujący dziecko nie określił zarówno sprzętu specjalistycznego 

ani środków dydaktycznych,  które  powinny  być  zastosowane  w   procesie terapeutycznym  

i dydaktycznym. Cenne wydaje się stosowanie zróżnicowanych pomocy, uruchamiających 

różne kanały sensoryczne. Uwzględniając profil funkcjonalny dziecka, wskazane jest w pracy 

z nim wykorzystywanie pomocy dydaktycznych atrakcyjnych wizualnie, które będą 

stymulować rozwój komunikacji językowej, funkcji poznawczych i percepcyjnych. W czasie 

zajęć edukacyjnych, podczas odpytywania wskazane jest używanie jak najczęściej materiałów 

konkretno-obrazowych, testów wyboru, tablic ze wzorami oraz wydłużenie czasu odpowiedzi 

na pytania. Wskazane jest  wykorzystywanie kart pracy, sprawdzianów odpowiednio 

dostosowanych    (pod względem kontrastu, tła, druku)  do możliwości poznawczych  

i percepcyjnych dziecka.  Dobór innych narzędzi i sprzętu pozostaje do wyboru przez 

specjalistów pracujących z uczniem,  stosownie  do  jego  potrzeb  i  czynionych postępów.   

W procesie dydaktycznym  możliwe  też  jest  wykorzystanie tablic interaktywnych oraz  

komputera z programami edukacyjnymi. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają 

na uatrakcyjnienie zajęć,  podniesienie  efektywności  procesów   poznawczo-percepcyjnych i 

podnoszą motywację do pracy. Korzystanie z powyższych pomocy   wspomoże  

funkcjonowanie  dziecka na  zajęciach  edukacyjnych i pomoże w kompensacji zakłóceń 

wynikających ze zdiagnozowanej przez neurologa afazji motorycznej. 

 

Ostatni  już punkt (siódmy) Orzeczenia wskazuje zalecane sposoby oceny efektów działań 

podjętych przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub 



 

 

placówkę (o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, w celu realizacji zaleceń, o których mowa w pkt 1–6). Przykład: 

 

 „Zalecanym sposobem oceny efektów działań podjętych przez szkołę jest 

monitorowanie osiągnięć edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych w ramach 

IPET, wnikliwa obserwacja ucznia oraz czynionych przez niego postępów, omawianie 

osiągniętych celów i planowanie kolejnych na dane półrocze pracy z …(imię dziecka)  

w zakresie rozwoju językowych zdolności komunikacyjnych dziecka oraz funkcji 

poznawczych i percepcyjnych. 

 Analiza dokumentacji  oraz efektów pracy dydaktycznej w zakresie deficytowych 

funkcji. 

 Okresowa diagnoza przeprowadzona przez logopedę i psychologa.” 

  

Ten punkt nakazuje ocenę postępów w zakresie edukacji i rewalidacji i daje swobodę 

zespołowi oceniającemu i monitorującemu postępy dziecka do zmian w planowaniu edukacji i 

rewalidacji dziecka. To nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem najlepiej znają 

możliwości i postępy dziecka. Z uwagi na możliwości diagnostyczno-terapeutyczne PPP, 

osobiście pisałam wiele Orzeczeń z uwagi na afazję ruchową mając jeden raz przez godzinę 

kontakt z dzieckiem. Zdarza się jednak, ale sporadycznie, iż diagnoza wiąże się z terapią i 

wówczas  możliwości diagnozy są bardziej optymalne. Są jednak częściej sytuacje, iż rodzic 

zgłasza się na diagnozę do logopedy z zaświadczeniem lekarskim od neurologa i stwierdzeniem 

już przez niego niepełnosprawności dziecka – afazja motoryczna oraz z zaświadczeniem od 

audiologa/laryngologa wykluczającym niedosłuch,  a także wypisanym już wnioskiem do PPP 

o wydanie Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego, z uwagi na wskazaną przez 

specjalistę neurologii dziecięcej niepełnosprawność. Wówczas, po ewentualnym uzupełnieniu 

badań (diagnoza psychologa i pedagoga), proces wydania Orzeczenia o Potrzebie Kształcenia 

Specjalnego z uwagi na afazję jest szybki, bez dalszych badań logopedycznych, pozwalających 

na diagnozę afazji przez logopedę (np. za pomocą Kart Oceny Rozwoju Języka Dziecka KOJD- 

AFA). 

Odwołując się kolejny raz do pytań nauczycieli, proszę pamiętać, że placówka - szkoła 

organizuje również zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, których organizacja 

oparta jest na aktualnym Rozporządzeni Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach. Zgodnie z nim w placówce pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest 

https://prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=05-04-2020&qplikid=4384#P4384A3


 

 

udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć 

związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu - w przypadku uczniów szkół 

podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych; 

5) porad i konsultacji; 

6) warsztatów. 

Zgodnie z tym, np. zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne i inne mogą być 

także organizowane dla dzieci bez Orzeczeń o Kształceniu Specjalnym. Procedura organizacji 

tych zajęć opisana jest we wskazanym zarządzeniu i jak wiemy różni się  od procedury 

organizowania zajęć rewalidacyjnych (inna podstawa prawna). Dzieci z Orzeczeniami o 

Kształceniu Specjalnym z uwagi na afazję ruchową nie mają wskazań do organizowania zajęć 

logopedycznych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tylko w ramach 

rewalidacji, co wiąże się z innymi podstawami prawnymi i organizacyjnymi.  Pozwolę sobie 

wrócić do myśli wyszczególnionej we wstępie moich rozważań: czytajmy całe Orzeczenia, 

mimo obciążenia pracą, poszerzajmy wiedzę u zaburzeniach rozwojowych dzieci i poszukujmy 

indywidualnych, optymalnych rozwiązań. 

 

 

Tekst opracowano na podstawie własnych doświadczeń zawodowych w odniesieniu do 

obowiązujących przepisów prawnych 

Sabina Koczoń-Zurek 
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