
 

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu.
Przypominamy,  że  korzystanie  z  naszej  pomocy  jest  bezpłatne  i  nie  jest  wymagane 

skierowanie.  Rejestracji  dziecka  można  dokonać  telefonicznie  pod  numerem  266-19-50  lub 
osobiście w sekretariacie. Poradnia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 
19.00.

Oferta naszej poradni to:
 diagnoza (prowadzenie badań)
 terapia psychologiczna
 terapia logopedyczna (indywidualne ćwiczenia korygujące wady 

wymowy) 
 terapia pedagogiczna (m.in. reedukacja dysleksji)
 profilaktyka i psychoedukacja
 konsultacje

- konsultacje logopedyczne: I czwartek miesiąca w godzinach 11.00 - 13.30
  II czwartek miesiąca w godzinach 14.00-16.30

- konsultacje dyslektyczne - zapisy w sekretariacie na konkretne terminy 
- konsultacje interwencyjno-doradcze:

 I, II, IV poniedziałek miesiąca w godzinach 17.00 - 19.00 
 III poniedziałek miesiąca w godzinach 11.00-13.00

- punkt informacji i poradnictwa zawodowego: każdy czwartek w godzinach 15.00 - 18.00; 
zapisy w sekretariacie na konkretne terminy

W TYM NUMERZE znajdziecie Państwo artykuł dotyczący naukowego podejścia do problemu 
dysleksji oraz artykuł omawiający sprawy związane z działalnością Zespołu Orzekającego.

UWAGA: Przed wakacjami ukaże się jeszcze numer trzeci naszego Biuletynu, w którym, między
innymi, zostanie przedstawiony problem dysleksji i praktyczne wskazówki do pracy z dzieckiem w
domu.
Zachęcamy do wnikliwej lektury.
 

DYSLEKSJĄ WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH NAUKOWYCH
Konferencja Dysleksja — od badań mózgu do praktyki zorganizowana została w Warszawie w dn. 3-5 września 
2004r. przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN (prof. dr hab. A. Grabowska), Warszawski 
Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji (mgr W. Brejnak) oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Dysleksji (prof. dr hab. M. Bogdanowicz).

Poniższy tekst powstał na podstawie wysłuchanych wykładów, materiałów otrzymanych na 
konferencji oraz wewnątrzkonferencyjnych konsultacji z wykładowcami.

Konferencja pokazała ogromną aktywność naukowców w dziedzinie dysleksji, różnorodność 
pytań i obszarów na których poszukuje się odpowiedzi na nie. Niestety, praktyk zajmujący się 
dysleksją nie otrzyma tu ostatecznych wskazań co do diagnozowania dysleksji czy
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pracy z osobą nią dotkniętą. Poszukiwania badaczy skutkują co prawda uzyskiwaniem odpowiedzi na 
stawiane pytania, ale przy okazji pojawiają się kolejne...

Dotychczasowe  liczne  badania  genetyczne,  elektrofizjologiczne,  psychofizyczne, 
behawioralne, prowadzone za pomocą nowoczesnych metod neuroobrazowania pokazują, że nie ma 
jednoznacznego obrazu dysleksji czy spójnej, jednej teorii.

Sformułowano  teorie  odwołujące  się  do  deficytów:  fonologiczne  go,  kanału 
wielkokomórkowego, funkcji móżdżkowych, płata ciemieniowego czy deficytu uwagi. To złożone 
zaburzenie. Mimo postępu badań nad mózgiem dysleksja wciąż pozostaje zagadką.

Informacje  o  najnowszych  osiągnięciach  w  dziedzinie  mózgowych  i  genetycznych 
mechanizmów dysleksji, które zostały zaprezentowane na wykładach w czasie konferencji mogą być 
jedynie inspiracją dla ludzi tworzących nowe metody diagnozy czy terapii dysleksji.

Wg John'a  Stein'a  mózg osoby z  dysleksją pracuje  inaczej  i  nie jest  to  stan chorobowy. 
Kłopoty osoby z dysleksją dotyczą umiejętności czytania, pisania, literowania, koordynacji, mylenia 
lewej i prawej strony, zachowania kolejności czasowej i przestrzennej. Osoby takie tracą poczucie 
czasu, mają kłopoty z logicznym uporządkowaniem wypowiedzi.

Najczęściej stosowaną jest definicja różnicowa, wg której za osobę z dysleksją uznawana jest 
osoba słabo czytająca, jeżeli jej wyniki w czytaniu są niższe niż można by oczekiwać na podstawie 
jej IQ.

Wskazuje się na związki przyczynowe między wrażliwością wzrokową na ruch a czytaniem. 
System wielkokomórkowy kieruje uwagą wzrokową, ruchem oczu, przeszukiwaniem wzrokowym.
 U osób z dysleksją osłabione są te trzy zdolności.

Wiele  osób  z  dysleksją  wykazuje  niestabilność  dwuoczną  (pomijanie  lewej  strony,  oczy 
dostarczają różne wersje układu liter), czego efektem są różne błędy. Do poprawy czytania prowadzi 
czytanie jednym okiem, z zasłoniętym drugim.

Osoby z dysleksją nie  mają  ukształtowanych odpowiednich umiejętności  fonologicznych, 
czyli umiejętności szybkiego przetwarzania dźwięków (fonemów), reprezentujących literę albo grupę 
liter.

Problemy z czytaniem są silnie dziedziczone. Najprawdopodobniej gen położony na krótkim 
ramieniu  chromosomu  6  odpowiedzialny  jest  za  kontrolowanie  umiejętności  ortograficznych  i 
fonologicznych.

W  dysleksji  ważną  rolę  odgrywa  móżdżek.  Przypuszczalnie  to  tu  zachodzi  integracja 
informacji zmysłowych, konieczna aby przewidzieć konsekwencje oraz regulować i automatyzować 
działania.

Hipoteza  zaburzeń  móżdżku  zakłada,  że  dzieci  z  dysleksją  mają  trudności  z 
automatyzowaniem wszelkich czynności ruchowych i związanych z mową.

Dziecko z  dysleksją nie  może nauczyć się czytać,  źle pisze,  źle zapamiętuje tego co się 
nauczyło. Nie przyswaja procesów, które powinny się zautomatyzować w naturalny sposób.

Inne badania zakładają, że specyficzne zaburzenia czytania wynikają z zaburzeń w skupieniu 
uwagi multimodalnej (wzrokowej i słuchowej) i że spowolnione ogniskowanie jej może być efektem 
wybiórczego uszkodzenia okolicy ciemieniowej.

Główną  jego  funkcją  jest  przetwarzanie  informacji  o  relacjach  przestrzennych  oraz 
kierowanie  uwagą  wzrokową.  W  obrębie  płata  ciemieniowego  są  struktury  odpowiedzialne  za 
przetwarzanie informacji lingwistycznych i kontrolę ruchów gałek ocznych (w konsekwencji dziecko 
ma  trudności  w  czytaniu  i  pisaniu,  myli  np.  litery  o  podobnym  kształcie  albo  myli  kolejność 
wyrazów, zaburzone są ruchy skokowe oka).
Dziecko  ma  kłopot  z  różnicowaniem  dźwięków  zbliżonych  akustycznie  i  przetwarzaniu 
następujących szybko po sobie sekwencji dźwięków.

Dzisiaj, pojęcie dysleksji wychodzi poza definicję dotyczącą zaburzeń nauki pisania i czytania w 
ścisłym tego słowa znaczeniu. Obejmuje zespół zaburzeń, związanych w różnym stopniu z takimi 
funkcjami poznawczymi, jak:

- język (badanie funkcji mowy ujawnia deficyt w zakresie płynności mowy, sprawności czy 
szybkości nazywania, rozumienia syntaktycznego)



- uwaga i zdolność koncentracji z wyraźnym syndromem nadpobudliwości psychoruchowej 
(ADHD)

- liczenie i zdolności rozumowania arytmetycznego 
- zdolności wzrokowo — przestrzenne i wzrokowo-percepcyjne 
- kondycja  psychomotoryczna   (zaburzenia  „motoryczne"   i   koordynacji   oraz   zaburzenia 

orientacji  czasowej   i  określenia długości trwania wydarzeń - nieodłączny  element 
dysleksji.

Dysleksja to zaburzenie.
Dokument z 2002 roku „Ku Konwencji Narodów Zjednoczonych o Prawach Człowieka dla 

Osób z Zaburzeniami" zawiera tekst:
„Wszyscy  ludzie  z  zaburzeniami  i  bez  zaburzeń,  są  urodzeni  równi  i  z  takim  samym 

niepodważalnym  prawem  do  życia  i  dobrobytu,  odpowiedniego  wykształcenia  i  pracy,  a  także 
prawem do samostanowienia, niezależnego życia i aktywnego uczestnictwa we wszystkich aspektach 
życia społecznego".

Rodzice i nauczyciele powinni wiedzieć i pamiętać, że:
- nie można mylić określonych trudności dziecka z brakiem zdolności czy motywacji
-  celem wydawania opinii przez poradnie jest wyrównanie szans uczniów, a nie tworzenie 

dodatkowych przywilejów.
Oprac. Beata Pedrycz, Ewa Soja

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY W PPP - 3

Zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12.02.2001  r.  i  z 
rozporządzeniem  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  29.01.2003  r.  w  publicznych 
poradniach psychologicznych organizowane są Zespoły Orzekające.
• Zespół Orzekający powoływany jest przez dyrektora lub upoważnioną przez niego osobę, średnio 

co 2 -  3 tygodnie,  a  w jego skład wchodzą:  dyrektor poradni  -jako przewodniczący zespołu, 
psycholog  -  opracowujący  diagnozę  psychologiczną,  pedagog  —  opracowujący  diagnozę 
pedagogiczną, logopeda - opracowujący diagnozę logopedyczną, lekarz -opracowujący diagnozę 
lekarską  i  inni  specjaliści,  w  tym  spoza  Poradni,  jeżeli  ich  udział  w  pracach  Zespołu  jest 
niezbędny — opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej  specjalności.

• Zespół Orzekający wydaje:
 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i 

odchyleniami  rozwojowymi,  wymagającymi  dostosowania  specjalnej  organizacji 
nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla 
dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan 
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

• Zespół wydaje w/w orzeczenia dla uczniów szkół i przedszkoli położonych na terenie działania 
poradni.

• W przypadku dzieci nie uczęszczających do szkoły bądź przedszkola, orzeczenia wydają zespoły 
działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

• Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie nauczania indywidualnego dzieci 
niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących, słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem 
wydaje zespół orzekający w Ośrodku Wczesnej Pomocy Psychologicznej przy ul. Półkole 11 w 
Krakowie.
• Zespół Orzekający wydaje orzeczenia na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

• Wnioskodawca  przygotowuje  niezbędną  dokumentację  i  dostarcza  ją  do  sekretariatu  naszej 
Poradni.  Przy składaniu dokumentacji  wnioskodawca otrzymuje  informację  o  przewidywanym 
terminie posiedzenia Zespołu i ewentualnych brakach w dokumentacji, które należy uzupełnić.

• Dokumentacja przygotowywana na Zespół winna zawierać:
♦ wniosek  rodziców  (lub  prawnych  opiekunów)  z  bardzo  szczegółowym  i

wyczerpującym uzasadnieniem



♦ obszerną informację ze szkoły dotyczącą problemów ucznia, szczególnie wnikliwą, gdy 
dotyczy to kontynuacji nauczania indywidualnego

♦ zaświadczenie lekarskie (od lekarza specjalisty), koniecznie na specjalnie w tym celu 
opracowanym  druku,  który  jest  dostępny  u  pedagoga  w  każdej  szkole  łub  w 
sekretariacie Poradni.
Warto  zadbać  o  to,  żeby  zaświadczenie  lekarskie  wypełnione  zostało  w  sposób 
czytelny  i  wyczerpujący.  Ułatwia  to  pracę  Zespołu,  a  rodziców  nie  naraża  na 
dodatkowe „wędrówki".

• Wnioskodawca otrzymuje orzeczenie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu.
• W  przypadku  wydania  orzeczenia  odmownego,  wnioskodawcy  przysługuje  odwołanie  do 

Kuratorium  Oświaty  za  pośrednictwem  Zespołu.  Jeśli  Zespół  uwzględni  odwołanie,  uchyla 
zaskarżenie  i  wydaje  nowe.  Jeśli  odwołanie  nie  zostanie  uwzględnione,  wnioskodawcy 
przysługuje kolejne odwołanie, które wraz z aktami sprawy Zespół jest zobowiązany przesłać 
Kuratorowi Oświaty.

• Zespól  orzeka  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  tylko  dla  następujących  rodzajów 
niepełnosprawności:
-z uszkodzonym słuchem
-z uszkodzonym wzrokiem
-z niepełnosprawnością ruchową
-z upośledzeniem umysłowym
-z autyzmem
-z niepełnosprawnościami sprzężonymi
-zagrożonych niedostosowaniem społecznym
-niedostosowanych społecznie
-z zaburzeniami zachowania
-zagrożonych uzależnieniem.

Warto pamiętać, że:
 niepełnosprawności sprzężone to dwie lub więcej niepełnosprawności z tych, które zostały 

wyżej wymienione
 do przedszkoli i  szkół integracyjnych przyjmowane są dzieci i młodzież niepełnosprawni, 

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Poradnia nie kwalifikuje dzieci do nauczania w klasach integracyjnych. Wybór formy kształcenia,
 w tym integracyjnej, należy do rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

■ Zespół  orzeka  o  potrzebie  nauczania  indywidualnego  dla  uczniów  z  dysfunkcją  narządu
ruchu,  uniemożliwiającą  łub  znacznie  utrudniającą  uczęszczanie  do  szkoły  lub  przedszkola,
przewlekle  chorych  i  innych,  stale  lub  okresowo  niezdolnych  do  nauki  w  warunkach
szkolnych.
Podkreślić należy, że nauczanie indywidualne, to nie indywidualne douczanie. Szerzej na temat 
szkodliwości czy dobrodziejstwa nauczania indywidualnego piszemy w pierwszym, styczniowym 
numerze „Trójki". Materiał ten jest także dostępny we wszystkich szkołach u  pedagogów i w 
Poradni u pracowników.

Zachęcamy,  aby  przed  podjęciem  decyzji  dotyczącej  składania  wniosku,  wyjaśnić  wszelkie 
wątpliwości  w  rozmowie  telefonicznej  lub  osobistej  z  pracownikami  poradni  lub  pedagogiem 
szkolnym.

Oprac. Małgorzata Piec

Zespół redakcyjny: Małgorzata Piec, Celina Piechowicz-Kułakowska, Zbigniewa Wojtaszek, Elżbieta Wurst
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