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Monnet International School Middle Years Programme 

Polityka Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (Polityka włączajaca) 

 

Wprowadzenie 

W Monnet International School stwierdza się, że każdy uczeń powinien być w centrum 

procesu nauczania i uczenia się. Uważa się, że wszyscy uczniowie uczestniczący w 

programach IB powinni mieć równy dostęp do treści nauczania. Nasza polityka opiera się na 

specjalnej Polityce edukacyjnej IB, w szczególności na zasadzie optymalnego wsparcia, co 

oznacza, że wszelkie dostosowania wprowadzane są jedynie w celu zmniejszenia barier 

edukacyjnych. Monnet International School spełnia wymogi prawne polskiego prawa 

oświatowego. Monnet International School dokłada wszelkich starań, aby zapewnić 

wszystkim uczniom niezbędne wsparcie, które pozwoli im osiągnąć sukces w nauce 

i  osiągnąć pełny potencjał w miarę postępów w programie Middle Years. 

 

Definicje 

Specjalne potrzeby edukacyjne (SEN) odnoszą się do uczniów, którzy wykazują 

udokumentowaną potrzebę wsparcia lub mierzą się z wyzwaniami wykraczającymi poza 

standardowy program nauczania. Potrzeby te obejmują postrzegane różnice indywidualne, 

od uzdolnień intelektualnych po autyzm, ADHD, dysleksję, trudności w uczeniu się, wyzwania 

fizyczne, rozwojowe i komunikacyjne, choroby przewlekłe, a także zaburzenia behawioralne i 

emocjonalne (takie jak zespół natręctw, zaburzenia afektywne, zaburzenia lękowe, PTSD). 

 

Włączanie 

Włączanie oznacza zapewnienie dostępu do wszystkich elementów programu IB dla 

wszystkich uczniów zgodnie z ich potrzebami i możliwościami. Szkoła dąży do stworzenia 

środowiska, w którym wszyscy uczniowie mogą swobodnie wypowiadać się pomimo różnych 

trudności. 

 

Indywidualizacja nauczania 
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Indywidualizacja, czyli zróżnicowanie nauczania, to podejście, które wpływa na modyfikację 

programu nauczania w celu spełnienia indywidualnych potrzeb uczniów. 

 

Cele polityki specjalnych potrzeb edukacyjnych 

1. Umożliwienie wszystkim uczniom pełnego dostępu do wszystkich elementów programu 

nauczania i polityki oceniania. 

2. Zapewnienie wczesnego rozpoznania, oceny i zaspokojenia specjalnych potrzeb uczniów. 

3. Określenie ról psychologa, nauczycieli i opiekunów. 

4. Przestrzeganie krajowych przepisów dotyczących edukacji specjalnej i wytycznych IB. 

5. Wyjaśnienie, w jaki sposób potrzeby ucznia zostaną zaspokojone. 

6. Pomoc w tworzeniu przyjaznego środowiska, w którym każdy uczeń mógłby czuć się 

doceniony i szanowany oraz mógł rozwijać się pod względem akademickim i emocjonalnym. 

 

 

Procedury identyfikacji specjalnych potrzeb edukacyjnych 

Psycholog po otrzymaniu opinii ucznia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (lub innej 

uznanej poradni) zapoznaje się z jego treścią i podejmuje decyzję o podjęciu działań w 

oparciu o potrzeby i możliwości ucznia. 

 

W przypadku wydania orzeczenia szkoła jest zobowiązana do wdrożenia procedury 

tworzenia Indywidualnych Programów  Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET). IPET są 

tworzone dla uczniów, którzy wymagają specjalnych usług edukacyjnych opisanych w 

orzeczeniu lekarskim. 

Plany te będą corocznie weryfikowane, są poufne i na bieżąco udostępniane innym 

pracownikom szkoły, opiekunom, zgodnie z potrzebami ucznia. 

 

Szkoła jest odpowiedzialna za zatrudnienie nauczyciela wspierającego, który pomaga 

uczniom w zwykłym sposobie pracy i nadzoruje wdrażanie IPET. 

 

 

Rozpoznając specjalne potrzeby ucznia, każdy nauczyciel powinien uważnie obserwować i 

analizować postępy ucznia, zwłaszcza jeśli uczeń: 
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- robi niewielkie lub żadne postępy, 

- wykazuje oznaki trudności w rozwijaniu kluczowych umiejętności społecznych i 

edukacyjnych, 

- przedstawia trudności emocjonalne lub behawioralne, które nie ustępują 

 z upływem czasu. 

 

            Nauczyciel powinien jak najszybciej poinformować szkolnego psychologa o wszelkich 

swoich obserwacjach i niepokojach. Po przeanalizowaniu uzyskanych danych psycholog 

umówi się na spotkanie z uczniem i jego opiekunami w celu omówienia trudności. W razie 

potrzeby psycholog będzie zachęcał opiekunów do poddania dziecka badaniu przez 

specjalistę. Kiedy uczeń zostanie zidentyfikowany jako potrzebujący większego wsparcia, cały 

zespół edukacyjny spotka się, aby zdecydować, jakie działania podjąć. 

 

Pełna dokumentacja ucznia znajduje się w jego aktach. Tylko dyrektor szkoły, koordynator IB, 

doradca i wychowawca mają dostęp do plików uczniów. Poufne informacje dotyczące 

specjalnych potrzeb ucznia zostają przekazane przez psychologa lub koordynatora każdemu 

nauczycielowi pracującemu z tym konkretnym uczniem podczas spotkań informacyjnych. 

 

Zapewnienie wsparcia 

          Wspieranie uczniów ma miejsce podczas uczenia się i nauczania, podczas zajęć 

lekcyjnych, sprawdzianów i innych czynności. Uczniowie są stale monitorowani, aby upewnić 

się, że dostosowania pozostają optymalnym wsparciem dla ucznia i nie dają mu przewagi 

nad innymi uczniami. 

 

Zazwyczaj wsparcie skupia się na obszarach wymienionych poniżej: 

● zróżnicowanie zadań (uproszczone wskazówki, modyfikacja prac testowych itp.) 

● pomoc w odrabianiu lekcji (przedłużenie terminów, zapewnienie dodatkowych korepetycji 

itp.) 

● zróżnicowanie czasu i przestrzeni (dodatkowy czas, oddzielne pomieszczenie, technologia 

wspomagająca). 

● korzystanie z pomocy ludzkiej (nauczyciele wspierający), 

● zajęcia pozalekcyjne (reedukacja, trening umiejętności społecznych, biofeedback itp.). 
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Obowiązki Koordynatora MYP: 

• przestrzeganie prawa krajowego i wytycznych IBO dotyczących uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi, 

• współpraca z nauczycielami i opiekunami, aby wspierać tych uczniów i monitorować ich 

postępy, 

• komunikacja z opiekunami i uczniami w zakresie dokumentów wymaganych do przyznania 

specjalnych dostosowań, 

• prowadzenie ewidencji uczniów ze specjalnymi potrzebami, 

• informowanie rodziców podczas zapisu do szkoły o rygorystycznych wymaganiach 

programowych i wysokich standardach akademickich. 

 

Obowiązki szkolnego psychologa: 

• pomoc w określaniu specjalnych potrzeb edukacyjnych. Profesjonalna ocena jest zlecana i 

dokonywana na zewnątrz przez prywatne i publiczne poradnie psychologiczne, 

• komunikacja z uczniami i ich opiekunami, jeśli uczeń ma problemy lub występują 

jakiekolwiek trudności w nauce, skierowanie ucznia na testy do poradni, 

• współpraca z nauczycielami i komunikacja z nimi, aby wspierać ich we wdrażaniu zaleceń 

psychologicznych, 

• przeprowadzanie szkoleń dla nauczycieli w szkole, 

• prowadzenie ewidencji uczniów ze specjalnymi potrzebami, 

• komunikacja z Koordynatorem MYP w sprawie uczniów ze specjalnymi potrzebami. 

 

Obowiązki nauczycieli: 

 • identyfikacja uczniów mających problemy i poinformowanie koordynatora MYP i 

psychologa szkolnego, jeśli pojawią się problemy lub obawy, 

• uważne monitorowanie postępów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i 

przekazywanie psychologowi wszelkich wątpliwości, 

• wdrażanie odpowiednich zaleceń, 

• uczestniczenie w szkoleniach, jeśli są dostępne, 

• identyfikacja najskuteczniejszych strategii dla każdego ucznia. Nauczyciele będą tak 

tworzyć program nauczania i strategie związane z uczeniem się, aby wszyscy uczniowie 
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rozumieli zagadnienia. W razie potrzeby nauczyciele powinni dostosować program 

nauczania. 

 

 

Obowiązki rodziców: 

• posiadanie wiedzy na temat uprawnień swojego dziecka, 

• posiadanie wiedzy na temat możliwych rozwiązań włączających, 

•dostarczanie niezbędnych dokumentów (opinia psychologiczna, orzeczenie lub 

zaświadczenie lekarskie) w oparciu o wyniki kandydata ze standardowych testów wraz z 

tłumaczeniem na język angielski w razie potrzeby), 

• omawianie możliwości dostosowania oceniania z koordynatorem MYP, 

• posiadanie dostępu do informacji, porady i wsparcia. 

 

Odpowiedzialność ucznia: 

 • wyrażanie swoich uczuć i potrzeb, 

• uczestnictwo w podejmowaniu decyzji, 

• dokonywanie wyborów, 

• proszenie o informacje i wsparcie. 

 

Proces weryfikacji dokumentu 

Ta polityka to żywy dokument. Będzie on systematycznie przeglądany, oceniany i 

modyfikowany w miarę potrzeb przez personel, koordynatorów i administrację MYP. O 

kolejnych zmianach poinformujemy wszystkich pracowników, uczniów i rodziców. 

 

 

 

Wykorzystane dokumenty: 

 

1.Polityka dostępu i integracji (2018) 

 

2. Uczenie się różnorodności i integracji w programach IB (2016) 
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3. Spotkanie z różnorodnością uczenia się uczniów w klasie (2013) 

 

4. Standardy i praktyki (2014) 

 

 

 

 

Polityka zaktualizowana w listopadzie 2019 r. 

 


