
  

Zajęcia rewalidacyjne 

  

Rewalidacja oznacza przewrócenie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem 

wychowawczym z zaplanowanymi celami, uwzględniającymi wiedzę teoretyczną i działanie 

skierowane na osobę niepełnosprawną w celu usprawniania zaburzonych funkcji rozwojowych i 

intelektualnych.  

      Głównym celem oddziaływań rewalidacyjnych jest stymulowanie tych właściwości 

intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w 

codziennym życiu. Istotne  jest więc  stawianie na atuty, mocne strony ucznia oraz szukanie 

tego, co w nim jest najlepsze.  W trakcie rewalidacji indywidualnej nauczyciel może w 

indywidualny sposób pracować z uczniem nad poprawą, zastępowaniem lub kompensowaniem 

jego braków, gdyż często pozostaje on na niższym poziomie rozwoju poznawczego w stosunku 

do swoich rówieśników.  

  Rewalidacja jest procesem dydaktyczno – wychowawczo - terapeutycznym z zaplanowanymi 

celami dostosowanymi indywidualnie dla każdego ucznia ze względu na ogromną różnorodność 

zaburzeń. Są to między innymi: zaburzenia rozwoju mowy, deficyty w zakresie sprawności 

analizatora wzrokowego i słuchowego, zaburzenia lateralizacji, sprawności motorycznej i 

manualnej, zaburzenia emocjonalne oraz wad postawy. 

Główne kierunki oddziaływań rewalidacyjnych to: 

 dynamizowanie rozwoju, 

 kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie, 

 korygowanie zaburzonych funkcji, defektów i zniekształceń, 

 optymalne usprawnianie, rozwijanie tych funkcji psychicznych i fizycznych, które są 

najsilniejsze i najmniej uszkodzone. 

  

Zajęcia usprawniania technik szkolnych – to kompensowanie zaburzonych funkcji 

ucznia takich jak: spostrzegawczość, myślenie, pamięć, dotyk, koncentracja, koordynacja 

wzrokowo - słuchowa. Ćwiczenia prowadzone przez nauczycieli mających odpowiednie 

przygotowanie do tego typu zajęć służą rozwojowi zdolności poznawczych, kształtują 



umiejętności umożliwiające zdobywanie wiedzy (pisanie, czytanie, liczenie, obserwowanie, 

słuchanie, rozumienie), ukierunkowane są na zainteresowania uczniów. Zajęcia przygotowują 

do prawidłowego funkcjonowania w środowisku, budzą wiarę we własne możliwości, 

kształtują właściwą postawę społeczną związaną z akceptacją siebie, innych ludzi oraz 

umiejętność wchodzenia w interakcje społeczne. 

  

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się tylko w przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego. Dokumentem, w którym potwierdza się zaplanowanie zajęć 

rewalidacyjnych, jest indywidualny program. Zajęcia rewalidacyjne na danym etapie 

edukacyjnym zostały określone do realizacji w minimalnej liczbie godzin: 

 190 godz. dla szkół podstawowych, gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych, 

 180 godz. dla liceów ogólnokształcących, 

 240 godz. dla techników 

ale przy zastrzeżeniu, że tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla ucznia wynosi 

2 godziny (we wszystkich typach szkół). 

Zajęcia rewalidacyjne mają indywidualny charakter. Ich rodzaj i forma muszą 

odpowiadać indywidualnym potrzebom rozwojowym i edukacyjnym ucznia 

niepełnosprawnego oraz być dostosowane do jego możliwości psychofizycznych. Zajęcia 

rewalidacyjne mogą być indywidualne lub zespołowe – te wskazania powinny być zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu powinny być również wskazane 

rodzaje zajęć rewalidacyjnych, w jakich udział powinien brać uczeń. Zajęcia rewalidacyjne 

mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie 

przygotowanie specjalistyczne, a także przez takich specjalistów jak pedagog, psycholog czy 

logopeda, w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. 

  Zajęcia rewalidacyjne w szkole prowadzą Iwona Martyna i Anna Majdanik. 

 

 



Podstawa prawna organizacji zajęć specjalistycznych oraz innych zajęć dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

 rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61 poz. 624 z póź.  zmianami), 

 rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach        i oddziałach ogólnodostępnych 

lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228 poz. 1490 z 2010 r.) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w 

szkołach publicznych(Dz. U. z dnia 22 lutego 2012, poz. 204) 

 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

(Dz. U. z dnia 7 maja 2013, poz. 532) 

 


