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EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

rozumiana jest jako podejście w procesie kształcenia 
i wychowania, którego celem jest zwiększanie szans 
edukacyjnych wszystkich osób uczących się poprzez 

zapewnianie im warunków do rozwijania indywidualnego 
potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię 
rozwoju osobistego na miarę swoich możliwości oraz 

pełne włączenie w życie społeczne.



W celu zapewnienia prawidłowej 
selekcji wszyscy zdają ten sam test. 

Musicie wspiąć się na to drzewo.



to specjalistyczny zespół działający w szkole 
specjalnej/placówce specjalnej, prowadzącej 
działalność edukacyjną i korzystający z jej 
zasobów kadrowych i merytorycznych oraz 
zasobów zewnętrznych innych podmiotów.

SCWEW 



Celem działania SCWEW jest zwiększanie szans 
edukacyjnych wszystkich osób uczących się, poprzez 
zapewnienie im warunków do rozwijania indywidualnego 
potencjału, tak by w przyszłości umożliwić im pełnię 

rozwoju osobistego na miarę ich możliwości oraz pełne 
włączenie w życie społeczne.



Szczególne obszary w działaniach SCWEW odnoszą się
do zróżnicowanych potrzeb dzieci/uczniów wynikających między 
innymi z: 

 dysfunkcji wzroku

 dysfunkcji słuchu

 zaburzeń ze spektrum autyzmu
 potrzeby wykorzystania komunikacji wspomagającej i alternatywnej (aac) 

 trudności w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym
 zaburzeń psychicznych
 niepełnosprawności ruchowej

 niepełnosprawności intelektualnej



Działania SCWEW wspierają: 

kadrę kierowniczą przedszkoli i szkół ogólnodostępnych 
prowadzących kształcenie ogólne i/lub zawodowe;

nauczycieli, specjalistów i innych pracowników szkół; 

dzieci i młodzież uczęszczające do przedszkoli, szkół 
i placówek, ich rodziców/opiekunów prawnych oraz osoby 
dorosłe pobierające naukę w szkołach dla dorosłych –
za pośrednictwem szkoły.



DLA RODZICÓW: 

prowadzenie konsultacji, doradztwa, 

organizacja grup wsparcia oraz zajęć 

o charakterze edukacyjnym lub terapeutycznym.



Prowadzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego

 Wypożyczanie sprzętu specjalistycznego oraz udostępnianie 
podręczników i materiałów edukacyjnych oraz pomocy 
dydaktycznych do pracy z dziećmi/uczniami ze zróżnicowanymi 
potrzebami. 

 Porady i instruktaż w zakresie doboru i obsługi sprzętu 
specjalistycznego.



SCWEW działający przy Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Podgłębokiem 



SCWEW działający przy Młodzieżowym Ośrodku 
Wychowawczym w Podgłębokiem 

oferuje profesjonalną pomoc w obszarze trudności 
w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym,

organizacji kształcenia i wychowania dostosowanego 
do potrzeb oraz możliwości każdego 

dziecka/ucznia.



to ludzie z pasją. Mają duże doświadczenie 
w udzielaniu wsparcia w obszarze trudności 
w zachowaniu i funkcjonowaniu społecznym. 

W swojej pracy stosują specjalną organizację nauki, 
metody pracy, wychowania, pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i resocjalizacji. 
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Zespół SCWEW w Podgłębokiem 



Zapraszamy do współpracy. 
Chętnie podzielimy się swoim doświadczeniem, 
pomożemy w sytuacjach trudnych i będziemy 
starali się wspierać w działaniach związanych 

z edukacja włączającą. 





JESTEŚMY DLA WAS

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 
w Podgłębokiem

21-070 Cyców
Kontakt: 82 567 70 74, scwew@op.pl 


