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Standard edukacyjny -
wprowadzenie

W każdej placówce edukacyjnej mogą pojawić się dzieci/ uczniowie/ 
pracownicy lub odwiedzający z niepełnosprawnościami. 

Każda nowo wybudowana lub modernizowana1 z wykorzystaniem 
środków  europejskich placówka edukacyjna jest dostępna dla osób                          
z niepełnosprawnościami.  

Projekt budowy lub modernizacji placówki edukacyjnej, uwzględnia 
potrzeby  wszystkich użytkowników i zakłada ograniczenie barier, które 
uniemożliwiają  dostęp do usług edukacyjnych dzieciom/uczniom                       
z niepełnosprawnością oraz  nauczycielom, rodzicom, opiekunom czy 
pracownikom placówki edukacyjnej. 

1 W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, 
które były przedmiotem  finansowania z EFSiI.



Standard edukacyjny

Dobre praktyki 

W opracowaniu lub konsultacji projektu architektonicznego 
na budowę czy  modernizację placówki edukacyjnej 
uczestniczą przedstawiciele organizacji  działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnościami lub podmiotów 
opracowujących  standardy dostępności. 



Standard 
edukacyjny

Dla osiągnięcia środowiska sprzyjającego włączeniu osób                       
z  niepełnosprawnościami uwzględnia się:  

dostępność – umożliwia dzieciom/uczniom                                              
z niepełnosprawnościami  uczestnictwo w zajęciach razem ze 
swoimi rówieśnikami. Projekt  architektoniczny zapewnia: 

− przejrzysty i logiczny układ pomieszczeń (i ich oznaczenie), 
łatwy do  zrozumienia przez wszystkich użytkowników  

− dostępne trasy dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego 
lub kul  

− ergonomiczne detale użytkowe (m.in. klamki drzwiowe, 
okienne, włączniki  światła) są obsługiwane jedną ręką i nie 
wymagają ruchu obrotowego  nadgarstkiem, mocnego chwytania 
i ściskania; gwarantują, że każdy  może ich użyć i nie wymaga to 
pełnej sprawności manualnej czy dużej  siły  

− środki ogłaszania ewakuacji na wypadek zagrożenia (na 
przykład alarmy)  wyposażone jednocześnie w dźwiękowy                      
i wizualny system powiadamiania, 



Standard 
edukacyjny

Dla osiągnięcia środowiska sprzyjającego 
włączeniu osób z  niepełnosprawnościami 
uwzględnia się:  

przestrzeń – odpowiednio duża, aby zapewnić:  

− bezpieczne poruszanie się przy użyciu wózka 
inwalidzkiego – prześwity  (co najmniej 120 cm) 
wokół mebli i wyposażenia 

− miejsce dla dodatkowego personelu (na 
przykład nauczyciel  wspomagający)  

− miejsce do przechowywania specjalistycznego 
sprzętu wspomagającego i  różnych pomocy 
dydaktycznych, 



Standard 
edukacyjny

Dla osiągnięcia środowiska sprzyjającego włączeniu osób                   
z  niepełnosprawnościami uwzględnia się:  

świadomość sensoryczną – uwzględnienie wpływu 
środowiska na  doświadczenia sensoryczne dzieci/uczniów: 

− konieczność unikania odbić światła (na przykład od 
polerowanej  powierzchni) 

− dobrej jakości akustykę pomieszczeń (bez pogłosów, 
echa) 

− wizualny kontrast i fakturę powierzchni, po których 
poruszają się osoby – powierzchnie te mogą być użyte do 
sensorycznego wyszukiwania drogi,  należy różnicować 
kontrastowym kolorem ściany od podłogi 

− zmniejszenie poziomu bodźców sensorycznych 
(szczególnie istotne dla  osób z autyzmem, jak na przykład 
hałas, ostre światło), aby zapewnić  dobre warunki do 
uczenia się, 



Standard 
edukacyjny

Dla osiągnięcia środowiska sprzyjającego włączeniu osób                     
z  niepełnosprawnościami uwzględnia się:  

wspieranie nauki – dobrze zaprojektowane środowisko 
nauki zwiększa  możliwości i doświadczenia edukacyjne 
wszystkich dzieci/uczniów. Należy  wziąć pod uwagę: 

− stworzenie/wygospodarowanie/zaprojektowanie                       
w pomieszczeniach  (salach/klasach) miejsca na pomoce 
dydaktyczne na przykład na  dostępnych dla każdego 
półkach i zawsze do dyspozycji, w szeroki  sposób 
obrazujące konkretną tematykę 

− meble, wyposażenie i sprzęt, które obejmują różne style 
uczenia się i  nauczania  

− łatwy i wygodny dostęp do technologii informacyjno-
komunikacyjnych  (ICT), rzeczy osobistych, pomocy                         
i sprzętu do poruszania się, 



Standard 
edukacyjny

Dla osiągnięcia środowiska sprzyjającego włączeniu osób                                   
z  niepełnosprawnościami uwzględnia się:  

wartości – placówki edukacyjne promują bezpieczeństwo, zdrowie               
i dobre  samopoczucie, godność i szacunek, tworząc wygodną przestrzeń 
dla  wszystkich. Oznacza to spojrzenie na życie szkolne z punktu 
widzenia  dziecka/ucznia biorąc pod uwagę:

− komfort cieplny, szczególnie dla osób o ograniczonej sprawności  
ruchowej 

− wentylację zapewniającą wysoki poziom tlenu w celu uniknięcia 
senności  lub dyskomfortu 

− potrzebę zminimalizowania hałasu  

− łatwość czyszczenia/konserwacji wyposażenia i sprzętu 

− potrzebę rozwijania umiejętności otwartej i opartej na szacunku  
komunikacji oraz potrzebę ograniczania i umiejętnego rozwiązywania  
konfliktów w grupie (na przykład poprzez warsztaty komunikacji                            
i  współpracy w grupie na lekcjach wychowawczych, omawianie                         
z  nauczycielem trudnych sytuacji, jakie miały miejsce i szukanie  
najlepszych rozwiązań itp.). 



Standard edukacyjny
Wnętrze

1. Budynki placówek edukacyjnych są 
dostępne dla osób z różnymi  
niepełnosprawnościami, w szczególności osób 
mających trudności w poruszaniu  się (na 
przykład dzięki zastosowaniu: wind, platform, 
pochylni, dźwigów  manualnych i 
elektronicznych, braku progów). 

Wejście do budynku spełnia  wymagania 
wskazane w standardzie architektonicznym. 

⇒ Patrz: Standard architektoniczny 

Źródło: Rodzice. Specjalne potrzeby 



Standard edukacyjny
Wnętrze

2. Wielkość klas/sal oraz innych 
pomieszczeń jak jadalnia, świetlica, 
szatnia,  biblioteka umożliwia poruszanie 
się dzieciom/uczniom lub innym osobom 
na  wózkach inwalidzkich i ze sprzętem 
ortopedycznym. Przestrzenie 
manewrowe o  wymiarach 150 cm x 150 
cm, pozwalają na obrócenie wózka 
inwalidzkiego o 180  stopni.



Standard edukacyjny
Wnętrze

3. Podłogi są antypoślizgowe.  

4. Pierwszy i ostatni stopień schodów jest 
oznaczony jaskrawą farbą lub taśmą  
odblaskową o szerokości minimum 5 cm 
(zalecane 10 cm), kontrastującą z  kolorem 
posadzki zarówno na powierzchni poziomej                   
i pionowej stopnia, a także w  miarę 
możliwości fakturą inną niż pozostałe 
schodki. W przypadku biegu o trzech  
stopniach oznakować należy krawędzie 
wszystkich stopni. Wzdłuż biegu schodów  
znajdują się poręcze (po obu stronach). 



Standard edukacyjny
Wnętrze

5. Jeżeli drzwi są szklane to muszą być oznaczone kontrastowym elementem - minimalnie w 
formie żółtego pasa szerokości około 20 cm naklejonego na całej  szerokości skrzydła drzwi na 
wysokości około 160 cm.  

6. Wszystkie drzwi są wyposażone w klamki/uchwyty niewymagające ściskania bądź  
przekręcania i umożliwiają obsługę jedną ręką. Niedozwolone jest stosowanie  gałek, klamkokul 
itp. rozwiązań. Klamki/uchwyty/włączniki, znajdują się na  wysokości 80 -120 cm. 

7. Zapewniony jest kontrast między kolorystyką ścian a podłóg. 



Standard 
edukacyjny
Wnętrze

8. Powierzchnie ścian są pomalowane matowymi 
farbami o ciepłych i stonowanych  barwach. 

9. Numeracje i opisy pomieszczeń (na przykład: 
klas/sal, stołówki, toalet, pokoju  nauczycielskiego) 
są czytelne zarówno wzrokowo jak i dotykowo (na 
przykład:  wykonane dodatkowo przy pomocy 
etykiet w alfabecie Braille’a, za pomocą druku  
wypukłego lub napisów 3D – specjalnym pisakiem). 
Oznaczenia są pisane w  sposób kontrastowy (na 
przykład: granatową lub czarną czcionką na białym 
tle).  Czcionka jest odpowiednio duża (co najmniej 
rozmiar 36) i bezszeryfowa (na  przykład: Helvetica, 
Arial, Tahoma, Verdana). 



Standard 
edukacyjny
Wnętrze



Standard edukacyjny
Wnętrze

10. Toalety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 
– przynajmniej jedna na każdej kondygnacji budynku. Szczegółowe 
wymagania: 

⇒ Patrz: Standard architektoniczny 



Standard edukacyjny
Wnętrze

Uwaga! 

Pastelowe, stonowane kolory mogą działać kojąco. Mocne, czyste 
kolory dobrze  sprawdzają się w przypadku dzieci/uczniów                                      
z niepełnosprawnością wzroku.  

Kontrast kolorów może być używany do sygnalizowania zmiany 
sposobu  użytkowania obiektu lub obecności jakichś przedmiotów 
na przykład: przełączniki  światła na ścianie, stojący element 
wyposażenia. Należy przy tym unikać  kontrastu czerwony-zielony, 
niewidocznego na przykład dla daltonistów. 



Standard 
edukacyjny
Wnętrze



Standard 
edukacyjny
Wnętrze



Standard 
edukacyjny
Wnętrze



Standard edukacyjny
Sala integracji sensorycznej 

Źródło: Projektowanie dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.  Przewodnik dla szkół



Standard edukacyjny
Sala integracji sensorycznej 

Źródło: Projektowanie dla dzieci niepełnosprawnych i dzieci ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi.  Przewodnik dla szkół



Standard edukacyjny
Organizacja przestrzeni

1. Meble są umocowane w sposób pozwalający na ich łatwy 
demontaż. Liczba mebli  stacjonarnych (zainstalowanych na 
stałe na przykład poprzez przymocowanie do  elementów 
konstrukcyjnych budynku) jest minimalizowana, dzięki czemu 
pracownicy w razie potrzeby mogą łatwo przeorganizować 
przestrzeń i  dostosować wnętrze do zróżnicowanych potrzeb 
dzieci/uczniów i rodzaju  prowadzonych zajęć. Jednocześnie 
meble i urządzenia są stabilne, aby  zredukować ryzyko ich 
przypadkowego przemieszczenia czy przewrócenia się.                 
W  przypadku takich mebli jak na przykład półki, gabloty itd. są 
one na wysokości,  która umożliwia młodszym 
dzieciom/uczniom i użytkownikom wózków inwalidzkich  
samodzielne i wygodne korzystanie z materiałów w zasięgu 
ręki (za górną granicę  dostępności należy przyjąć maksymalnie 
135 cm od posadzki). 



Standard edukacyjny
Organizacja przestrzeni

2. Organizacja przestrzeni odzwierciedla potrzeby 
dzieci/uczniów, jak również  charakter prowadzonych 
w nich działań. 

3. Ciągi komunikacyjne są uporządkowane, tj. 
niezastawione meblami, przyborami  do sprzątania, 
kwietnikami i gablotami. 

4. Umeblowanie uwzględnia zapewnienie przestrzeni 
dla każdego, tak aby możliwe  było swobodne                      
i bezpieczne poruszanie się, w tym przez osoby 
korzystające z  urządzeń wspomagających (na 
przykład kule, laski, wózki inwalidzkie) i/lub  
asystentów osób z niepełnosprawnością. 



Standard edukacyjny
Organizacja przestrzeni

5. Stoliki i krzesła w klasie/sali są ustawione w taki 
sposób, aby powstała wyraźnie  określona ścieżka 
komunikacyjna (na przykład poprzez odpowiednie 
ułożenie  wykładziny tworzącej ścieżkę).  

6. Dywany i wykładziny dywanowe są trwale 
przymocowane do podłoża,  charakteryzujące się 
niską wysokością włosa stwarzającą niewielkie 
opory  toczenia kół wózków. 

7. Oświetlenie uwzględnia różne potrzeby 
dzieci/uczniów. Światło dzienne jest  kontrolowane 
poprzez możliwość zasłonięcia okien. Oświetlenie 
elektryczne jest  łagodne, nieoślepiające, nie 
migocze i nie generuje hałasu. 



Standard edukacyjny

Organizacja przestrzeni

Uwaga! 

∙ Stoły i blaty ustawione na stałe na środku pomieszczenia mogą 
ograniczyć  wykorzystanie przestrzeni i jej elastyczność. 
Rozmieszczenie w sposób  przemyślany stałych stanowisk ze 
sprzętem i zastosowanie systemu stołów  modułowych 
umożliwia rozmaite układy przestrzeni.  

∙ Układ mebli w kształcie litery U z tablicą może być bardziej 
odpowiedni dla  dzieci/uczniów z niepełnosprawnością słuchu. 

∙ Dziecko/uczeń z dysfunkcją wzroku powinien mieć możliwość 
wyboru najbardziej  dla niego odpowiednio umiejscowionej 
ławki – na przykład dziecko/uczeń ze  światłowstrętem będzie 
potrzebował miejsca zacienionego natomiast  słabowidzący 
miejsca przy oknie (i ewentualnie dodatkowego oświetlenia). 



Standard edukacyjny
Elementy wyposażenia: meble 

1. Klasy/sale są wyposażone w stoliki i osobne siedziska lub 
do wyboru stoliki  umożliwiające podjechanie wózkiem. Jeżeli 
przy stole lub biurku znajduje się  miejsce dla osoby 
poruszającej się na wózku, zapewniona jest przestrzeń na 
nogi  o wysokości minimum 70 cm, szerokości minimum 75 
cm i głębokości minimum 50  cm.  

2. Przy zakupie nowych mebli, przynajmniej część stołów 
i krzeseł umożliwia  regulację ich wysokości.  



Standard edukacyjny
Elementy wyposażenia: meble 

3. Stoły i ławki mają zaokrąglone 
narożniki lub posiadają odpowiednie  
zabezpieczenia narożników.  

4. Kolory blatów zapewniają 
odpowiedni kontrast wizualny                   
z otoczeniem (nie  powinny być 
białe), są jednobarwne, bez wzorów                  
i niebłyszczące (błyszczące  
powierzchnie odbijają światło i mogą 
zmniejszyć widoczność).



Standard edukacyjny
Elementy wyposażenia: meble 

Uwaga! 

Stoliki okrągłe są nieodpowiednie dla osób poruszających się na wózkach  
inwalidzkich, gdyż nie zapewniają im dostatecznie dużej powierzchni roboczej, 
a  stoliki z panelem pod blatem często uniemożliwiają podjazd wózkiem  
odpowiednio blisko. Kształty blatów mogą być półokrągłe tzw. "owijające się"  
wokół ucznia w celu zapewnienia podparcia ramion. 

Ławki z ruchomym blatem dobrze sprawdzają się w przypadku dzieci/uczniów  
słabowidzących. Dzięki temu uczeń słabo widzący może regulować odległość 
na  przykład do czytanego tekstu, tak, by zachować prawidłową postawę ciała. 



Standard 
edukacyjny

Elementy 
wyposażenia: 
meble 



Standard edukacyjny
Inne elementy wyposażenia: w sali lekcyjnej

1. Tablica szkolna jest duża, czarna lub ciemnozielona, 
matowa, gładka i dobrze  oświetlona. Tablica (w tym także 
tablica interaktywna i ekrany plazmowe) jest  zamontowana      
w taki sposób, aby każdy uczeń, także poruszający się na 
wózku  inwalidzkim też mógł z niej korzystać – na przykład              
w sposób umożliwiający  regulację jej wysokości.



Standard edukacyjny
Inne elementy wyposażenia: w sali lekcyjnej

2. Przynajmniej w jednej sali lekcyjnej (o ile nie zdiagnozowano takiej potrzeby dla  większej 
liczby dzieci/uczniów) zapewnione są pomoce specjalistyczne i  dydaktyczne, w tym między 
innymi: 

∙ pomoce optyczne (na przykład lupy, lunety, powiększalnik TV) i pomoce  nieoptyczne (na 
przykład lampy, "okienko do czytania") 

∙ zestaw pomocy szkolnych dla dzieci/uczniów leworęcznych (na przykład  nożyczki dla 
leworęcznych) 

∙ uniwersalne pomoce dydaktyczne ułatwiające edukację alternatywną i  wspomagające 
(zestawy symboli, tablice i książki komunikacyjne, programy  komputerowe z zestawami 
symboli); odpowiednio dostosowane pomoce do  nauki matematyki (na przykład liczydła, klocki 
Dienesa, liczby w kolorach i inne  materiały do liczenia). 



Standard 
edukacyjny

Inne elementy 
wyposażenia:                         
w sali lekcyjnej



Standard edukacyjny

Inne pomieszczenia: biblioteka

1.Przestrzeń biblioteczna umożliwia 
poruszanie się osobom na wózku 
inwalidzkim.  W przypadku biblioteki 
samoobsługowej przed miejscami 
składowania należy  zapewnić 
przestrzeń manewrową o szerokości 
minimum 120 cm, która pozwala  na 
poruszanie się wózkiem inwalidzkim. 



Standard edukacyjny
Inne pomieszczenia: biblioteka

2. Półki, gabloty, komody i systemy 
samodzielnego wyszukiwania są na 
wysokości,  która umożliwia młodszym 
dzieciom i użytkownikom wózków 
inwalidzkich  samodzielne i wygodne 
korzystanie z materiałów w zasięgu ręki. 
Za górną granicę  dostępną dla osoby na 
wózku inwalidzkim należy przyjąć 
maksymalnie 135 cm od  posadzki. 

Poza tą przestrzenią mogą znajdować się 
elementy, z których osoba                                
z  niepełnosprawnością nie będzie 
musiała korzystać. 



Standard edukacyjny
Inne pomieszczenia: biblioteka

3. Przekładki do książek są duże i widoczne. 
Oznaczenia na nich są pisane w  sposób 
kontrastowy (na przykład granatową lub 
czarną czcionka na białym tle).  Czcionka 
jest duża (minimum 18) i bezszeryfowa (na 
przykład: Helvetica, Calibri,  Arial, Tahoma, 
Verdana). Główne oznaczenia są czytelne 
zarówno wzrokowo jak i  dotykowo (Braille 
lub wypukłe litery). 



Standard edukacyjny
Inne pomieszczenia: biblioteka

4. Każda zakupiona ze środków projektu książka jest 
dostępna także w formacie e booka/audiobooka lub 
zakupiono co najmniej jedno urządzenie do odczytu tekstu  
książek papierowych. 

5. Na wyposażeniu biblioteki znajduje się lupa lub lupa 
elektroniczna. 

6. Cyfrowy system ewidencji książek (o ile tworzony) jest 
zbudowany zgodnie ze  standardem cyfrowym.



Standard 
edukacyjny

Inne 
pomieszczenia: 
stołówka

1. Umeblowanie zapewnia przestrzeń dla 
każdego, tak aby możliwe było swobodne i  
bezpieczne poruszanie się, w tym przez osoby 
korzystające z urządzeń  wspomagających (na 
przykład kule, laski, wózki inwalidzkie) i/lub osoby  
towarzyszące, w tym asystentów osób                         
z niepełnosprawnością. Stołówka jest  
wyposażona w stoliki umożliwiające podjechanie 
wózkiem inwalidzkim lub stoliki i  osobne 
siedziska. Jeżeli przy stole znajduje się 
wydzielone miejsce dla osoby  poruszającej się 
na wózku, należy zapewnić dla niej przestrzeń na 
nogi o  wysokości minimum 70 cm, szerokości 
minimum 75 cm i głębokości minimum 50  cm. 



Standard 
edukacyjny

Inne 
pomieszczenia: 
stołówka

2. Lady spożywcze (o ile występują) są 
wystarczająco niskie, aby 
dzieci/uczniowie i  użytkownicy wózków 
inwalidzkich mogli zobaczyć jedzenie.

3. Oznaczenia menu są zależnie od 
bieżących potrzeb dzieci/uczniów                  
w danej  placówce, tak by mogły 
samodzielnie lub jak najpełniej korzystać 
ze stołówki. 



Standard edukacyjny
Inne przestrzenie: plac zabaw

1. Na placu zabaw umieszczone są urządzenia spełniające 
wymagania zarówno  dzieci sprawnych jak i dzieci z 
niepełnosprawnością. W zależności od wielkości  obiektów 
należy stosować odpowiednią liczbę tych urządzeń. Na małych  
przedszkolnych, szkolnych placach zabaw wymagane jest co 
najmniej jedno  urządzenie dostosowane do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami (na przykład  integracyjna piaskownica, 
huśtawka, tzw. bocianie gniazdo, urządzenia związane  z 
dźwiękiem i dotykiem). Szerokość ścieżek komunikacyjnych na 
placu wynosi  minimum 150 cm. Ciągi komunikacyjne i 
przestrzeń wokół urządzeń wykonana  jest z nawierzchni 
umożliwiającej poruszanie się po nich osobom na wózkach. 



Standard edukacyjny
Inne przestrzenie: plac zabaw

2. Zasady zabawy na placu zabaw są 
przekazane dzieciom również w formie  
obrazkowej (na przykład na planszy). 



Standard 
edukacyjny

Inne przestrzenie: 
plac zabaw



Standard edukacyjny
Inne pomieszczenia:                           
sale gimnastyczne i hale sportowe

1. Widownia/trybuny w obiekcie zapewnia miejsca dla 
osób na wózkach  inwalidzkich. W miarę możliwości 
miejsca te są zlokalizowane w rożnych sektorach.  

2. Sale gimnastyczne i hale sportowe są wyposażone 
w pętle indukcyjne. 

Uwaga! 

Pętle indukcyjne muszą spełniać wymagania normy PN 
EN 60118-4. Zapewniając  pętlę indukcyjną należy 
zadbać o jej właściwe oznakowanie. 



Standard edukacyjny
Technologie teleinformatyczne (ICT)                                 
i wyposażenie  specjalistyczne 

1. Strona internetowa placówki edukacyjnej (o ile jest 
tworzona) jest dostępna (to  znaczy zgodna ze 
standardem cyfrowym). 

2. W przypadku zakupu lub wynajmu sprzętu 
komputerowego, wybierany jest ten,  którego system 
operacyjny umożliwia instalację specjalistycznego  
oprogramowania i podłączenie specjalistycznego 
sprzętu. 

⇒ Patrz: Standard cyfrowy 



Standard edukacyjny

Doskonalenie umiejętności, 
kompetencji lub  kwalifikacji nauczycieli, 

pedagogów i dyrektorów 

1. Wsparcie na rzecz doskonalenia 
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji 
służy  tworzeniu w placówkach 
ogólnodostępnych warunków do edukacji 
dzieci i  młodzieży ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 



Standard edukacyjny

Doskonalenie 
umiejętności, 

kompetencji lub  
kwalifikacji nauczycieli, 

pedagogów                              
i dyrektorów 

2. Zakres wsparcia obejmuje rozwój 
kompetencji i kwalifikacji oraz 
kształtowanie  systemu wartości                
i postaw zawodowych w zakresie 
funkcji psychorozwojowych
i  edukacyjnych dzieci/uczniów                 
z różnymi rodzajami 
niepełnosprawności. 



Standard edukacyjny

Doskonalenie 
umiejętności, kompetencji 
lub  kwalifikacji 
nauczycieli, pedagogów                              
i dyrektorów 



Standard edukacyjny

Doskonalenie 
umiejętności, 
kompetencji lub  
kwalifikacji nauczycieli, 
pedagogów                           
i dyrektorów 



Standard edukacyjny

Doskonalenie 
umiejętności, 
kompetencji lub  
kwalifikacji nauczycieli, 
pedagogów                           
i dyrektorów 



Standard edukacyjny

Doskonalenie 
umiejętności, 
kompetencji lub  
kwalifikacji nauczycieli, 
pedagogów i dyrektorów 



Standard edukacyjny

Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub  
kwalifikacji nauczycieli, pedagogów                      
i dyrektorów 



Standard edukacyjny

Doskonalenie 
umiejętności, 
kompetencji lub  
kwalifikacji nauczycieli, 
pedagogów                          
i dyrektorów 



Efekty działań realizowanych w ramach programu Dostępność Plus -
Edukacja

• opracowany standard 
„dostępnej szkoły”

• 85 uczelni realizuje 
projekty na dostosowanie 

swojej działalności do 
potrzeb  studentów                 

i pracowników                                     
z niepełnosprawnościami 

• opracowane 35 nowych 
programów nauczania dla 
uczelni, uwzględniających  

dostępność, które 
uruchomiono w 2020r. 

• ponad 11 tys. uczniów ze 
100 szkół podstawowych 
uczestniczyło w lekcjach                       

i  warsztatach o dostępności 
(w ramach konkursu 
„uDOSTĘPniacze”) 

• opracowane rekomendacje 
dla poprawy jakości edukacji 

włączającej w Polsce 

• opracowany standard 
ucznia ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 



Dziękuję za uwagę.

Andrzej Świerczek

Miejsce na logo


