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Pojęcie i umocowanie prawne
Obowiązki i zasady współpracy z innymi nauczycielami 

Niezbędna dokumentacja • Pytania i odpowiedzi

Nauczyciel wspomagający powinien być świetnym fachowcem i człowiekiem o szczegól-
nych cechach charakteru. Jest dydaktykiem, który łączy w sobie funkcje nauczyciela, wy-
chowawcy, pedagoga, psychologa oraz specjalisty w zakresie pedagogiki specjalnej. W pu-
blikacji opisujemy zadania i podstawy prawne zatrudniania nauczyciela wspomagającego, 
zasady współpracy z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci, podstawowe obowiązki, 
dokumentację prowadzoną przez nauczycieli. Książka zawiera również dokumenty związa-
ne z pracą i zatrudnianiem nauczyciela wspomagającego. Ponadto ekspert zebrał pytania 
i odpowiedzi dotyczące pracy nauczyciela wspomagającego.
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• Będziesz na bieżąco ze zmianami prawnymi, m.in. przeczytasz o wszystkich 
zmianach związanych z awansem zawodowym, oceną pracy oraz dowiesz się, kiedy 
zaczną obowiązywać – dostępnych ponad 350 porad na rożne tematy!

• Zyskasz dostęp do banku kart pracy i scenariuszy m.in. na terapię pedagogiczną, 
spotkania z rodzicami oraz zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się – dostępnych 
już ponad 450 różnych materiałów!

• Poznasz autorskie i sprawdzone metody postępowania w sytuacjach kryzysowych 
– wszystkie porady przygotowane są przez praktyków, którzy sprawdzili je najpierw 
w swojej pracy.

• Dowiesz się, jak dostosować metody pracy i środowisko szkolne do potrzeb 
m.in. uczniów z orzeczeniem.

• Uzyskasz odpowiedź na swoje pytania – czas oczekiwania to tylko 2 dni!

Wejdź na www.epedagogika.pl

Dołącz do grona pedagogów z pasją i korzystaj 
z portalu ePedagogika.pl:

i przekonaj się o wszystkich korzyściach już dziś! Wejdź na strefalogopedy.pl

• być zawsze dobrze przygotowany do swojej pracy,
•  pracować na materiałach, które wyróżniają się starannością i dbałością o formę,
• znać najnowsze metody pracy i skuteczne formy współpracy?

Jeżeli chcesz:

Nowoczesny poradnik skutecznej terapii logopedycznej
Strefa LOGOPEDY

Polecamy stronę www.strefalogopedy.pl – w jednym miejscu znajdziesz katalog unikatowych, 
gotowych, wygodnych do użycia i atrakcyjnych graficznie materiałów – gier, historyjek 
obrazkowych, scenariuszy i kart pracy, dopasowanych do poziomu intelektualnego uczniów 
z różnymi zaburzeniami. To niezbędna pomoc w prowadzeniu diagnozy i terapii logopedycznej, 
która ułatwi Ci nawiązywać pozytywne relacje z uczniem i zaangażować rodziców.
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WStęP

Pomimo tego, iż od kilku, a nawet kilkunastu lat w polskim systemie 
edukacji coraz więcej uczniów korzysta z dopracowywanych zasad udzie-
lania pomocy podczas kształcenia dzieci niepełnosprawnych, w coraz 
większej ilości szkół uczniowie niepełnosprawni funkcjonują bardzo do-
brze, także dzięki pomocy nauczycieli wspomagających. A jednak wciąż 
są osoby, także wśród pracowników szkół i przedszkoli, które nauczy-
ciela wspomagającego kojarzą z osobą do pomocy innym nauczycielom 
w czynnościach pomocniczych, a dzieciom w czynnościach higienicznych 
i samoobsługowych.

Tymczasem nauczyciel wspomagający powinien być świetnym fachow-
cem i człowiekiem o szczególnych cechach charakteru. Jest więc dydak-
tykiem, który łączy w sobie funkcje nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, 
psychologa oraz specjalisty w zakresie pedagogiki specjalnej. Praca w cha-
rakterze nauczyciela wspomagającego wymaga więc wszechstronności, 
wysokich kwalifikacji zawodowych oraz zaangażowania. Bycie dobrym 
nauczycielem wspomagającym nie jest łatwe, gdyż ma się pod opieką 
dzieci o różnych rodzajach niepełnosprawności, wymuszające stosowanie 
zróżnicowanych metod pracy dostosowanych do potrzeb poszczególnych 
dzieci.

W publikacji opisujemy zadania i podstawy prawne zatrudnienia na-
uczyciela wspomagającego, zasady współpracy z innymi nauczycielami 
oraz rodzicami dzieci, podstawowe obowiązki, dokumentację prowadzoną 
przez nauczycieli. Książka zawiera również dokumenty związane z pracą 
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i zatrudnianiem nauczyciela wspomagającego. Ponadto ekspert zebrał 
pytania i odpowiedzi dotyczące tego zagadnienia – więc na końcu pub-
likacji oprócz teorii zamieszczamy też praktyczne przykłady, procedury 
i wskazówki postępowania.
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Część I.  
NauCzyCIel WSPOmagająCy 
W teOrII – POjęCIe, ObOWIązkI

Pojęcie „nauczyciel wspomagający”
W prawie oświatowym nie funkcjonuje pojęcie nauczyciela wspo-

magającego ani w zakresie zatrudniania, uprawnień i kwalifikacji, ani 
w zakresie zadań i obowiązków. Jednak w potocznym języku utarło się 
codzienne używanie tego określenia w stosunku do nauczycieli specjali-
stów, których celem pracy jest współorganizowanie kształcenia dla dzieci 
niepełnosprawnych. Słowo „współorganizowanie” nie oznacza podległości, 
lecz współpracę, także w tym przypadku. Zatem błędem jest traktowanie 
nauczyciela wspomagającego jako podległego nauczycielowi przedmiotowe-
mu. Nauczyciel wspomagający nie jest ani pomocnikiem, ani asystentem –  
zajmuje samodzielne stanowisko, zwykle jest pracownikiem dobrze wy-
kwalifikowanym, gdyż większość nauczycieli wspomagających także jest 
„przedmiotowcem”, a pedagogika specjalna zwykle jest kolejnym kierun-
kiem. Po ukończeniu studiów z tego zakresu nauczyciel wspomagający 
powinien być specjalistą, który ma wiedzę i umiejętność pracy z uczniami 
o specjalnych potrzebach oraz posiadać wiele cech bardzo ważnych w tym 
zawodzie i nie jest nauczycielem „drugiej kategorii”, czego postaram się 
dowieść w tej publikacji.

W celu sprecyzowania pojęcia „nauczyciel wspomagający” oraz zakresu 
jego obowiązków, specyfiki pracy i zasad zatrudniania należy przybliżyć 
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zadania, jakie spełnia polski system edukacji w zakresie kształcenia dzieci 
i uczniów niepełnosprawnych.

Gdzie i komu jest potrzebny nauczyciel wspomagający
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 

2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów 
niepełnosprawnych organizuje się w:
1) przedszkolach:

a) ogólnodostępnych,
b) ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
c) integracyjnych,
d) ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
e) specjalnych;

2) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
3) innych formach wychowania przedszkolnego;
4) szkołach:

a) ogólnodostępnych,
b) ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
c) integracyjnych,
d) ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,
e) specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do 

pracy;
5) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
6) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
7) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
8) specjalnych ośrodkach wychowawczych;
9) ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych. 

 
Dotyczy to kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posia-
dających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających 
stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:
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