
PROGRAM ZAJĘC REWALIDACYJNYCH 

 

Podstawa: 

Rozporządzenie MEN z dn. 9 sierpnia 2017r w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (z późniejszymi zmianami). 

 

1. Główny cel zajęć rewalidacyjnych stanowi wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju ucznia, a w szczególności rozwijanie oraz doskonalenie: 

– umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytanie, pisanie, liczenie), 

– umiejętności nawiązywania oraz utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, a 

także dorosłymi, 

– poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju, – 

stymulowanie procesów poznawczych tj. spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, 

wyobrażenia. 

2. Podczas zajęć  rewalidacyjnych priorytetem jest akcentowanie mocnych stron ucznia oraz 

szukanie tego, co w nim najlepsze. Można zatem wyróżnić cztery zasadnicze kierunki 

oddziaływań rewalidacyjnych: maksymalne usprawnianie, rozwijanie, wzmacnianie tych 

wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej uszkodzone. 

3. Zajęcia rewalidacyjne mogą być indywidualne lub zespołowe i zazwyczaj wskazania te  

zawarte są w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Dla każdego dziecka realizowany 

jest zindywidualizowany plan pracy, który jest zależny od rodzaju niepełnosprawności oraz od 

indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia. 

4. Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w oddziale 

ogólnodostępnym wynosi 2 godziny tygodniowo. W rozporządzeniu MEN w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli znalazły się regulacje 

dotyczące czasu trwania zajęć rewalidacyjnych prowadzonych w przedszkolu, który powinien 

wynosić około 15 minut – z dziećmi w wieku 3-4 lata, a z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 

minut, oraz w szkole, gdzie określono, że godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. Istotne 



jest również to, że w zależności od możliwości indywidualnych ucznia można ten czas w 

sposób jak najbardziej efektywny dzielić, zachowując minimalny określony w rozporządzeniu 

czas przyznanych zajęć. 

5. Zajęcia rewalidacyjne obejmują 10 obszarów terapeutyczno – stymulacyjnych, które 

stanowią zasadniczą treść programu rewalidacji tj.: 

• Rozwijanie i usprawnianie funkcji analizatora wzrokowego. 

• Rozwijanie i usprawnianie funkcji analizatora słuchowego. 

•  Kształtowanie oraz doskonalenie sprawności manualnej i grafomotorycznej. 

•  Kształtowanie oraz doskonalenie umiejętności czytania i pisania. 

• Rozwijanie myślenia oraz kształtowanie umiejętności poprawnego wypowiadania się. 

• Rozwijanie wyobraźni przestrzennej oraz kształtowanie pojęć matematycznych. 

• Rozwijanie sprawności fizycznej oraz kształtowanie koordynacji ruchowej. 

• Rozwijanie autonomii oraz wdrażanie do funkcjonowania w środowisku. 

• Wspomaganie rozwoju społeczno – emocjonalnego. 

•  Rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności korzystania z informacji. 

Każdy z obszarów posiada wyodrębnione cele szczegółowe i rodzaje ćwiczeń. Ćwiczenia 

realizowane są w dowolnej kolejności i na bieżąco dostosowywane do indywidualnych potrzeb, 

możliwości oraz zainteresowań uczniów. 

Metody pracy: wybór metod pracy zależy od rodzaju niepełnosprawności dziecka oraz od 

indywidualnych potrzeb dziecka. 

Ewaluacja:  

Program rewalidacji zakłada systematyczną ewaluację poprzez obserwowanie postępów 

dziecka, analizę jego zachowania, a także efektywność  pracy podczas zajęć lekcyjnych. 

Ewaluacji będzie można dokonać na podstawie rozmowy i obserwacji dziecka, rozmowy z 

rodzicem, a także nauczycielami uczącymi dziecko. 
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