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Brak zrozumienia potrzeb i problemów ucznia z zespołem Aspergera często prowadzi do
wzmożenia jego trudnych zachowań np. agresji w stosunku do rówieśników. Może wówczas
powstać autentyczne zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych uczniów. W takiej sytuacji
często z roszczeniami występują rodzice pozostałych uczniów w klasie. Aby tego uniknąć,
sprawdź, jak zorganizować pracę szkoły i współpracę z rodzicami ucznia cierpiącego na zespół
Apergera.

Zespół Aspergera – studium przypadku
Z życia szkoły…
10-letni uczeń szkoły podstawowej cierpi na zespół Aspergera (ZA). Ma opinię poradni psycho
logiczno-pedagogicznej. Na początku nauki zaobserwowano u niego zachowania typowe dla
ADHD. Od tego roku szkolnego uczeń posiada orzeczenie o ZA. Podczas zajęć przejawia różne
niepożądane zachowania: biega, krzyczy, niszczy prace dzieci, ciągle mówi. Wydaje nieartykułowane dźwięki, zrzuca dzieciom przybory, przewraca krzesła, szarpie ubrania, nie pracuje, kładzie
się na podłodze i „pływa”. Ostatnio obserwuję u niego nasilenie zachowań agresji fizycznej.
Częściej bije dzieci, ściska za gardło, szczypie w policzki oraz pięściami uderza nauczyciela. Rodzice
pozostałych uczniów informują mnie, że ich dzieci nie chcą chodzić do szkoły, boją się kolegi,
skarżą się na bóle głowy, brzucha. Rozmowy z rodzicami ucznia z ZA kończą się atakami z ich
strony i zarzutem, że wszyscy są przeciwko ich dziecku. Kogo nauczyciel/wychowawca klasy może
prosić o pomoc? Co w takiej sytuacji powinien zrobić dyrektor?

Co powinien zrobić wychowawca?
Zespół Aspergera to łagodniejsza forma autyzmu. Chory uczeń izoluje się, brakuje mu empatii, nie
umie nawiązywać kontaktu z otoczeniem, wymusza swoją wolę złością i krzykiem, interesuje się nietypowymi dla swojego wieku dziedzinami, często zdobywa imponującą wiedzę.
W opisanej sytuacji nauczyciel/wychowawca powinien m.in.:
• zwrócić się do dyrektora szkoły z prośbą/wnioskiem o specjalną organizację pomocy dziecku,
• przedstawić dyrektorowi realne problemy z konkretnym uczniem oraz własne potrzeby w zakresie
szkolenia lub innego wsparcia,
• przygotować propozycję rozwiązań, które pozwoliłyby szybko opanować trudną sytuację, wymykającą się spod kontroli szkoły.

Do jakiej szkoły dziecko z orzeczeniem o ZA?
Jeśli rodzice dziecka z zespołem Aspergera złożą w szkole orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, szkoła ma obowiązek respektowania zawartych w orzeczeniu zaleceń i wskazówek do pracy.
Rodzice mają prawo wyboru szkoły dla swojego dziecka i mogą nie wyrazić zgody na umieszczenie go
w szkole integracyjnej czy specjalnej – nawet jeśli ma ono orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, ze wskazaniem właśnie takiej formy kształcenia. Zdarza się, że rodzice nie składają w ogóle
orzeczenia (opinii) w szkole i nie jest to niezgodne z prawem.
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UWAGA!
Nie ma możliwości przeniesienia dziecka z problemem ZA do innej grupy lub szkoły bez zgody
jego rodziców, nawet jeżeli inni rodzice się tego domagają.

Obowiązki dyrektora szkoły
Jeśli w Twojej szkole uczy się uczeń z zespołem Aspergera:
1) wspierasz nauczycieli w uzyskiwaniu kompetencji niezbędnych w pracy z uczniem z ZA poprzez:
•	udzielanie im pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
• wspieranie ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
• umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli;
2) organizujesz pomoc dziecku, tak by odnosiło ono sukcesy na miarę swoich możliwości i jak najlepiej funkcjonowało w grupie poprzez:
•	rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie
ich zaspokojenia,
• rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,
• wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
3) organizujesz szkolenie rady pedagogicznej dotyczące pracy z uczniem z ZA. Podczas szkolenia
warto omówić charakterystykę zaburzenia, metody pracy z takim uczniem i całą klasą, do której
on uczęszcza, procedurę postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo, współpracę z rodzicami, podstawy prawne wspomagania i oceniania.
Szkoły często nie zatrudniają na pełny etat specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, reedukatora. Dyrektor może jednak skontaktować się z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, której pracownicy powinni wspierać indywidualnie ucznia, rodziców, a także nauczycieli w pracy.
Wsparcie rodziców przez pracowników poradni może polegać na:
• stałej współpracy z domem i poradnią celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
• opracowaniu programu wsparcia dziecka z uwzględnieniem adekwatnych do faktycznych możliwości dziecka.
UWAGA!
Musisz zapewnić skoordynowaną pracę wszystkich, którzy mają kontakt z dzieckiem z zaburzeniami (rodzice, pracownicy szkoły, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznej).

Samokształcenie się nauczycieli
Obowiązkiem nauczyciela jest ciągłe poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zgodnie z potrzebami.
Jeżeli do szkoły zacznie uczęszczać dziecko z jakimkolwiek problemem zdrowotnym, każdy, kto będzie
z nim pracował, powinien z własnej inicjatywy (w ramach samokształcenia) posiąść jak najszerszą
wiedzę z zakresu danego schorzenia.
Praca z dzieckiem z ZA jest niezwykle trudna, wymaga od nauczycieli znajomości istoty tego problemu, umiejętności stosowania właściwych metod wychowawczych i dydaktycznych. Należy
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przy tym pamiętać, że pozostałe dzieci mają także prawo do właściwych warunków nauki i pobytu
w szkole oraz bezpieczeństwa.

Indywidualny program pracy z dzieckiem
Na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu niezbędne jest opracowanie indywidualnego programu
pracy z dzieckiem z ZA. Wskazane jest, by zajął się tym zespół specjalistów wraz z wychowawcą,
ponieważ to wychowawca odgrywa ważną rolę w organizacji właściwej pracy z dzieckiem z problemem. Skład zespołu specjalistów zależy od stopnia zaburzenia i indywidualnych potrzeb. Najczęściej
są to nauczyciele uczący dziecko, psycholog, pedagog/pedagog specjalny, logopeda, terapeuta,
rehabilitant.
Aby grupa zaakceptowała odmienność ucznia z ZA, uczniowie powinni zostać zapoznani z charakterystyką zaburzenia. Wskazane jest, by poznali najprostsze zasady postępowania w sytuacji trudnych zachowań ucznia z ZA, czyli:
• nie zwracać uwagi na komentarze, dziwne reakcje słowne,
• nie reagować na nietypowe zachowania, mimikę, spojrzenia,
• akceptować specyficzne poczucie humoru,
• akceptować brak chęci do kontaktów towarzyskich, obojętność,
• nie krzyczeć w jego obecności.

Współpraca z rodzicami dziecka z ZA
Frustracja i zniecierpliwienie rodziców dziecka z ZA często wywołują postawę roszczeniową wobec
szkoły. Rozliczają wówczas nauczycieli z niepowodzeń dziecka, przypisują im brak dobrej woli.
Sprawdź, jakie jeszcze mogą być potencjalne utrudnienia we współpracy szkoła – rodzice dziecka z ZA.
Utrudnienia we współpracy

Metody zapobiegania

brak orientacji nauczycieli w problemach
dziecka

zobowiązanie nauczyciela do uczestnictwa
w szkoleniach; polecenie nauczycielowi opracowania materiału o ZA na zebranie rady pedagogicznej

„potknięcia” nauczyciela

unikanie przez nauczyciela: dyscyplinowania
krzykiem, okazywania dezaprobaty, wydawania
długich, skomplikowanych poleceń

„etykietowanie” polegające na przypisaniu do
kogoś stałej, negatywnej opinii (leń, awanturnik,
chuligan) w wyniku czego osoba ta zaczyna
postępować zgodnie z przypisanymi jej cechami

zdecydowana reakcja dyrektora, w tym rozmowa
z nauczycielem przypominająca mu jego obowiązki i etykę zawodu nauczyciela; zobowiązanie
specjalistów szkoły do uwrażliwiania nauczycieli
na problemy dzieci

eksponowanie wyłącznie złych zachowań
dziecka

egzekwowanie od nauczycieli pozyskania
wiedzy o ZA i funkcjonowaniu rodziny mającej
dziecko z ZA; włączenie specjalistów szkoły do
doskonalenia umiejętności całego zespołu
nauczycieli
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Sprawdź, co sprzyja dobrej współpracy szkoły z rodzicami ucznia z ZA oraz jak to osiągnąć.
Zasady dobrej współpracy

Jak to osiągnąć?

wzajemne zaufanie

wysłuchanie drugiej osoby z empatią; wykazanie autentycznego
zainteresowania jej problemem; zadeklarowanie szczerej chęci
pomocy; określenie ram współpracy; wywiązanie się z zobowiązań;
zachowanie dyskrecji; stały kontakt; rozwiązywanie zgłoszonych
problemów

wymiana informacji

wykorzystanie środków i metod przepływu informacji przyjętych
na co dzień w szkole (powinny być wypracowane) oraz nietypowych, jeżeli są konieczne (np. organizowanie spotkań zespołu
nauczycieli uczących danego ucznia z rodzicami, e-maile, telefony)

uzgadnianie sposobów
postępowania z uczniem

zobowiązanie nauczycieli do uzyskania wiedzy o ZA, powołanie
zespołu złożonego z nauczycieli, specjalistów szkoły (jeżeli jest potrzeba,
to także specjalistów zewnętrznych), zapraszanie rodziców, bo
oni wiedzą najlepiej, jak postępować z ich dzieckiem

organizacja spotkań
z rodzicami

podczas spotkania powinno nastąpić rozpoznanie oczekiwań
obydwu stron, spisanie wzajemnych zobowiązań i postanowień
(zawarcie kontraktu m.in. wtedy, gdy rodzice nie wywiązują się
z ustaleń określonych wspólnie np. z wychowawcą/pedagogiem itp.)

Wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodzinną dziecka
W skrajnych przypadkach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą, utrudniają ją lub nie realizują wspólnych ustaleń, co uniemożliwia skuteczną pracę z dzieckiem z problemem, możesz zwrócić się
do sądu rodzinnego z wnioskiem o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.
Wniosek należy odpowiednio uzasadnić. Należy przy tym pamiętać, że niejednokrotnie taki krok bezpowrotnie niweczy szansę na dalszą, efektywną współpracę z rodzicami.
Wniosek może złożyć każda osoba lub instytucja, która wie, że dziecku dzieje się źle. Może być złożony
anonimowo, muszą jednak być w nim zawarte wszystkie dane dziecka wraz z aktualnym miejscem
zamieszkania.
Sądem właściwym dla sprawy jest sąd względem faktycznego pobytu dziecka. Sąd z urzędu ma obowiązek sprawdzić sytuację dziecka, jeśli poweźmie przypuszczenie, że dzieje się mu krzywda.

Porady, jak zapewnić bezpieczeństwo w szkole
w konkretnych sytuacjach kryzysowych w szkole!
• Sprawdzone sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.
• Zgodne z prawem i wypróbowane w praktyce wzory dokumentów, regulaminy,

plany, instrukcje i procedury bezpieczeństwa.

Wejdź na www.bezpiecznaszkola.edu.pl i zamów!

6

www.BezpiecznaSzkola.edu.pl

Uczeń z zespołem Aspergera – organizacja opieki

Miejscowość, dnia ..................
Sąd Rejonowy
w ...........................
Wydział Rodzinny i Nieletnich
(adres)
Wnioskodawca: ................................................
(imię i nazwisko osoby zgłaszającej, adres lub
nazwa instytucji/ pieczęć i dane osoby reprezentującej)

Wniosek o wgląd w sytuację dziecka
Wnoszę o wgląd w sytuację małoletniego ................... (imię i nazwisko dziecka), zamieszkałego
w .................................... przy ulicy ....................................
Uzasadnienie:
(Należy opisać sytuację dziecka, jego miejsce zamieszkania, podać dane dotyczące jego rodziców/
/opiekunów prawnych, wskazać osoby zajmujące się nim faktycznie, opisać warunki, w jakich
przebywa, oraz powody niepokoju, które uzasadniają skierowanie sprawy do sądu. Pod koniec
wniosku należy wnieść o konkretną czynność sądu, np. podjęcie stosownych działań mających na
celu ograniczenie władzy rodzicielskiej, zastosowanie środka zapobiegawczego w formie wyznaczenia kuratora sądowego dla rodziny itp.)
....................................................
Podpis osoby składającej wniosek
		
Załączniki:
(dołączyć można do wniosku dokumenty poświadczające, np. oświadczenia z uzasadnienia
np. akt urodzenia dziecka, postanowienia sądu)

Nauczyciel wspomagający, nauczanie indywidualne
Dobre efekty w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera, które wykazują kompulsywne, agresywne zachowania, przynosi wprowadzenie do pracy w danej grupie nauczyciela wspomagającego.
Warunkiem tego rozwiązania jest zgoda organu prowadzącego na finansowanie takiego „asystenta”.
Jeżeli klasa nie jest klasą integracyjną, to nie przysługuje szkole taki etat, ale organ prowadzący może
go przyznać. Organ prowadzący jest samorządny i może wyasygnować środki na poprawę bezpieczeństwa uczniów (bo np. uczeń z ZA jest zagrożeniem bezpieczeństwa dla innych uczniów).
Bywa, że narastająca agresja dziecka z ZA kończy się skierowaniem go do nauczania indywidualnego.
O takie orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej wystąpić mogą wyłącznie rodzice dziecka.
Takie rozwiązanie jednak najczęściej nie jest dla dziecka korzystne.
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Dobre praktyki dyrektorów
Skorzystaj z dobrych praktyk innych dyrektorów.
1) Nie zakładaj, że nauczyciele mają wystarczającą wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z dzieckiem
z Zespołem Aspergera.
2) Organizuj zespołowe działania na rzecz ucznia z ZA.
3) Zapewniaj stałą wymianę informacji o postępach i problemach ucznia z ZA.
4) Doceniaj rolę integracji klasy, w której jest uczeń z ZA.
Podstawa prawna:
• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) – art. 1
pkt 4, 5 i 5a.
• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) – art. 6
pkt 3.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 stycznia 2005 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. z 2005 r. Nr 19, poz. 167) – § 4 ust. 1.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114) – § 2 ust. 1 pkt 11–13 i § 2 ust. 1 pkt 2–4.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324) – § 2 pkt 10 i § 21 ust. 2 pkt 3.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46 ) – § 1 ust. 2 pkt 1 i pkt 6–8, ust. 3 pkt 2.

Zapewnij komfortowe i bezpieczne warunki dla nauki
i rozwoju swoich uczniów oraz pracy nauczycieli!
Bezpieczniej w szkole. BHP – Opieka – Wychowanie
• Zapewnisz bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom oraz dowiesz się, jak reagować
w sytuacjach kryzysowych
• Poznasz i wypełnisz formalne wymagania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w szkole
• Dowiesz się, jak realizować wychowawczą misję szkoły

Wejdź na www.bezpiecznaszkola.edu.pl i zamów!
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