
EDUKACJA DZIECI ZE SPEKTRUM AUTYZMU 
 

Nauczanie dzieci i uczniów ze spektrum autyzmu w Ze spole  
Szkół nr 3 odbywa si ę na wszystkich poziomach edukacyjnych.  

Przyj ęcie do przedszkola lub szkoły odbywa si ę na podstawie 
Orzeczenia wydanego przez Poradni ę Psychologiczno- 
Pedagogiczn ą. 

 
Zapraszamy dzieci i uczniów ze sprz ęŜoną niepełnosprawno-

ścią (autyzm i niepełnosprawno ść intelektualna). 
 

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 
 

Od wielu lat w naszej szkole prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania 
rozwoju przeznaczone dla najmłodszych. Z tej formy pomocy korzystają równieŜ 
dzieci, u których zdiagnozowano zachowania ze spektrum autyzmu. Terapia prowa-
dzona jest przez doświadczonych specjalistów m.in.: pedagogów, logopedów, rehabi-
litantów, terapeutów integracji sensorycznej i dogoterapii oraz psychologów. 

  

       
 

Przedszkole 
 

Do przedszkola uczęszczają dzieci zarówno z niepełnosprawnością umysłową  
i niepełnosprawnością sprzęŜoną. Zajęcia prowadzone są grupowo lub indywidualnie 
w oparciu o Podstawę Programową są one dostosowane do potrzeb i moŜliwości 
kaŜdego dziecka. Nadrzędnym celem pracy dydaktyczno-wychowawczej  
jest usamodzielnienie dzieci i rozwijanie funkcji poznawczych 
 

               
 

Szkoła Podstawowa 
 

W szkole podstawowej  funkcjonują klasy dla: 
 

• uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i autyzmem  

• uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  
         i znacznym oraz autyzmem 

• uczniów z autyzmem realizujących obowiązek w formie nauczania      
         indywidualnego oraz  uczniów uczących się w zespołach klasowych 
 
 

Metody dydaktyczne 

Wykorzystujemy zarówno metody 

dyrektywne jak i niedyrektywne.  

NaleŜy wymienić: 

• metodę behawioralną,   

• wzmocnień pozytywnych, 

• metodę opcji, 

•  metodę zabawową, 

• metodę relaksacyjną, 

• nauczania funkcjonalnego, 

• metody rozwijające       

  świadomość ciała: Ch.Knilla,   

  „Dotyk i komunikacja”, 

• elementy W. Sherborne,  

• metody rozwijające  

         aktywność własną dziecka, 

• metodę Ośrodków Pracy, 

• metodę Dobrego Startu 

         M.Bogdanowicz, 

• metodę Dennisona, 

• metodę Domana,  

• program rozwijający    

         koordynację wzrokowo- 

         ruchową M. Frostig. 

Zajęcia rewalidacyjne 

Wszyscy uczniowie korzystają  

z zajęć rewalidacyjnych m.in.: 

• dogoterapii, 

• zajęć z elem.felinoterapii 

• logopedii, 

• zajęć korekcyjno- 

         kompensacyjnych, 

• gimnastyki korekcyjnej, 

• arteterapii, 

• zajęć umuzykalniających, 

• uczestniczą w zajęciach 

        Terapii Integracji  

        Sensorycznej 

• zajęć na basenie. 
  

 

 

 

 

 

 



Praca z uczniami ze spektrum autyzmu uwzględnia ich szczególne potrzeby  
poznawcze i emocjonalno-społeczne wynikające z istoty zaburzenia. Uczniowie stop-
niowo uczą się zachowań i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania  
w społeczeństwie. Edukacja odbywa się w oparciu o Indywidualne Programy Eduka-
cyjno-Terapeutyczne.  

Intensywność zajęć prowadzonych przez specjalistów przyczynia się do postę-
pów we wszystkich sferach funkcjonowania i rozwoju dzieci. Dzięki temu uczniowie 
mogą uczestniczyć w organizowanych w szkole imprezach okolicznościowych, zaję-
ciach na basenie, wycieczkach, spacerach czy wyjazdach na lekcje środowiskowe 
poza teren szkoły. 

Procesowi nauczania towarzyszy zabawa, a zabawie wychowanie  
i edukacjaspołeczna. Nieodzownym tego elementem jest współpraca nauczycieli  
z rodzicami dziecka z autyzmem.        

 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

Gimnazjum 
 

Edukacja i terapia uczniów z autyzmem prowadzona jest równieŜ na poziomie 
szkoły gimnazjalnej. Obecnie w gimnazjum istnieje jedna klasa dla uczniów  
z autyzmem i upośledzeniem umysłowym. Edukacja młodzieŜy z autyzmem odbywa 
się równieŜ w ramach nauczania indywidualnego, zajęć w zespołach klasowych  
oraz zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Oddziaływania edukacyjne  
i terapeutyczne prowadzone są przez zespół specjalistów, w tym neurologopedę, 
rehabilitanta, terapeutę osób z CZR, psychologa, pedagoga. 

Podstawą działań interwencyjnych jest opracowany na wnikliwej diagnozie Indy-
widualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.  

Postępowanie edukacyjne i terapeutyczne dotyczy następujących sfer:  
• komunikacji,  

• samoobsługi,  

• umiejętności społecznych oraz rozwoju poznawczego. 
  
W zaleŜności od zdiagnozowanej konfiguracji deficytów zakres prowadzonych 

działań obejmuje procesy związane z percepcją, motoryką duŜą i małą, koordynacją 
wzrokowo-ruchową, czynnościami poznawczymi, komunikacją-mową czynną,  
zachowaniami społecznymi oraz samoobsługą. Dodatkowo uczniowie z autyzmem 
mogą korzystać z zajęć wyrównawczych, podczas których ćwiczą umiejętności defi-
cytowe zgodnie z prawidłowością rozwojową, nabudowując nowe na bazie poprzed-
nio zdobytych. Interdyscyplinarne i całościowe podejście do procesu rozwoju ucznia 
z autyzmem skutecznie przyczynia się do poprawy jego stanu, pozwalając na w mia-
rę moŜliwości samodzielne Ŝycie w przyszłości. 

 

 

 

 

 

 



  

          

                      

                                 

                              


