
 

EDSiak w przedszkolu i szkole 
przewodnik dla rodziców 

Każdemu dziecku z Zespołem Ehlersa-Danlosa z powodu jego niepełnosprawności 
ruchowej, powinno się zapewnić w szkole odpowiednie warunki. Wielu rodziców 
kieruje do Stowarzyszenia Ehlers-Danlos Polska pytania odnośnie tego zespołu, 
począwszy od tych dotyczących podstawowych obaw o bezpieczeństwo ich dzieci 
w szkole, po pytania o modyfikacje mające na celu zaspokojenie potrzeb dziecka 
cierpiącego na EDS. Tę broszurę przygotowano po to, by udzielić odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania, zarówno przez rodziców, jak i nauczycieli. 

Dodatkowe informacje na temat aspektów medycznych tego zespołu można 
uzyskać w Stowarzyszeniu Ehlers-Danlos Polska na stronie ehlers-danlos.com.pl 
oraz w międzynarodowej organizacji The Ehlers Danlos Society www.ehlers-
danlos.com 

 

“EDSiak w przedszkolu i szkole, przewodnik dla rodziców” powstał na podstawie przewodnika “A PARENT’S GUIDE. 
Helping Your Child Succeed at School” utworzonego przez międzynarodową organizację The Ehlers-Danlos Society. The 
Ehlers-Danlos Society wyraziło zgodę na wykorzystanie ich materiałów, jednak nie bierze odpowiedzialności za polską wersję 
przewodnika. “EDSiak w przedszkolu i szkole, przewodnik dla rodziców” został wzbogacony o aktualną wiedzę na temat 
Zespołu Ehlersa-Danlosa oraz polskie prawo regulujące zasady nauczania dziecka z niepełnosprawnością. Autorzy tego 
przewodnika nie posiadają wiedzy medycznej, a wskazówki w nim zawarte zostały opracowane na doświadczeniu innych 
chorych zmagających się z Zespołem Ehlersa Danlosa, w związku z tym autorzy oraz Stowarzyszenie Ehlers-Danlos Polska nie 
ponoszą odpowiedzialności za ewentualne komplikacje wynikające z zastosowania poniższych wskazówek. Stowarzyszenie 
Ehlers-Danlos Polska zaleca konsultację z lekarzem i dostosowanie zaleceń do indywidualnych potrzeb każdego dziecka.


Wersja anglojęzyczna stworzona przez The Ehlers-Danlos Society jest dostępna pod adresem: www.ehlers-danlos.com/
resource-guides/ 
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1. Zaspokajanie potrzeb dzieci cierpiących na EDS 
Rodzic lub opiekun powinien poinformować cały personel szkolny, w tym 
pielęgniarki, pracowników stołówki oraz sekretariatu o chorobie dziecka oraz o 
możliwości wystąpienia nagłych wypadków wymagających pilnej interwencji 
medycznej. Warto opracować plan działania “w razie wypadku”.

Choć większość dzieci jest przyzwyczajona do radzenia sobie z chorobą i w 
momencie zdarzenia lub urazu może udzielić cennych informacji, to najlepiej jest 
mieć w zanadrzu przygotowany wcześniej i zatwierdzony przez rodziców oraz 
lekarza prowadzącego plan. Pamiętajcie, by wasze dane kontaktowe dostępne w 
szkole były zawsze aktualne.

Przygotowując plan zaspokajania potrzeb dzieci cierpiących na EDS, należy 
odwołać się do opracowanej przez szkołę pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
lub programu MEN dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla oceny i 
planowania dostępności i potrzeb adaptacyjnych w szkole korzystny byłby udział 
fizjoterapeuty i terapeuty zajęciowego. 

Poniżej prezentujemy listę niektórych dostosowań, które inni uczniowie z EDS uznali 
za korzystne:


a. Potrzeby w zakresie wychowania fizycznego/sportu:

• Zmodyfikowane zajęcia wychowania fizycznego,

• Alternatywne zajęcia związane ze zdrowiem, zamiast wychowania fizycznego,

• Ograniczenie sportów kontaktowych,

• Ograniczenie czynności związanych z obciążaniem ramion, nadgarstków (np. 

stania na rękach, gwiazdy itp.),

• Ograniczenie narażenia na światło słoneczne.


b. Potrzeby w klasie/na korytarzu:

• Umożliwienie przechowywania worków z lodem/żelowych okładów 

chłodzących/grzejących,

• Umożliwienie podawania dziecku leków przeciwbólowych, dostępnych bez 

recepty,

• Okresy odpoczynku w środku dnia, niezbędne z powodu zmęczenia,

• Dwa zestawy podręczników - jeden do domu, drugi do szkoły,

• Uprzywilejowane miejsce siedzące,

• Umożliwienie siedzenia na krześle zamiast na podłodze podczas zajęć na 

dywanie,

• Regulowana wysokość krzesła/stołu,

• Używanie wind,

• Umożliwienie częstych wizyt w toalecie,
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• Tornister na kółkach,

• Pomoc przy robieniu notatek,

• Dodatkowy czas na dotarcie do klasy i wyjście z klasy (wyjście przed 

dzwonkiem),

• Rozciąganie lub chodzenie, by zmniejszyć stres,

• Wydłużenie czasu przewidzianego na testy i zadania,

• Dodatkowy czas w przypadku testów standardowych/na czas,

• Eliminacja oceny za pismo na rzecz ocen za treść i starania

• Szafki – wyznaczenie szafki na poziomie wzroku, stosowanie zamka 

cyfrowego zamiast szyfrowego lub zamiennika dla standardowej szafki, 
takiego jak „bezpieczne” miejsce do przechowywania rzeczy


• Egzemplarze arkuszy pracy umożliwiające wypełnienie luk lub podkreślanie 
zamiast przepisywania podanych pytań/zdań.


c. Sprzęt pomocniczy:

• Krzesło z podłokietnikami zapewniającymi podparcie górnej połowy ciała,

• Regulacja wysokości krzesła/biurka,

• Poduszka na siedzisko krzesła lub pod plecy,

• Uchwyty do ołówków,

• Poduszka do siedzenia na podłodze,

• Stosowanie komputerów z klawiaturami ergonomicznymi lub urządzeń 

AlphaSmart.


2. Interwencje w szkole 
Znajomość swoich praw jest bardzo istotna, jednak zdecydowanie ważniejsze są 
dobre relacje z pracownikami szkoły. Przychodź na spotkania z nastawieniem na 
współpracę. Postawa wojownicza, zastraszająca czy roszczeniowa często nie 
przynosi spodziewanych efektów. Rozprawy sądowe zwykle trwają bardzo długo, a 
potrzeby Twojego dziecka są pilne. Idealna sytuacja jest taka, w której rodzice, 
nauczyciele i inni pracownicy szkoły współpracują a nie stoją po dwóch stronach 
barykady. Rozwiązywanie indywidualnych problemów Twojego dziecka może 
zakładać nowe lub specjalne podejście. Jeśli spisany plan nie spełnia oczekiwań 
Twojego dziecka lub problemy zmieniają się w czasie, możesz poprosić o 
dodatkowe spotkanie.

 

Jesteś adwokatem swojego dziecka, co oznacza, że jesteś jego głosem w dyskusji. 
Zapytaj swojego podopiecznego o najważniejsze potrzeby i spisz je. Podczas 
spotkań i rozmów w sprawie problemów utrzymaj dziecko w centrum dyskusji. Jeśli 
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rozmowa zacznie zbaczać na inne tory, przywróć jej właściwy bieg i ponownie skup 
uwagę wszystkich na potrzebach Twojego dziecka. Podkreślaj fakty na temat EDS. 
Rozmawiaj o możliwych opcjach i bądź otwarty na nowe sposoby zaspokojenia 
waszych potrzeb. Gdy rozmowa się zakończy, poproś o wprowadzenie tych założeń 
w życie najszybciej jak to możliwe. 

 

Poniżej znajdziesz pomocne sugestie od rodziców, którzy przeszli już drogę, na 
którą Ty dopiero wchodzisz. Bądź świadomy, że zwrócenie się do szkoły z prośbą o 
specjalne traktowanie Twojego dziecka nie oznacza, że szkoła musi zapewnić 
wszystkie rozwiązania, o które zabiegasz. Na przykład, jeśli szkoła wyraziła zgodę na 
używanie tornistra na kółkach, który dziecko będzie mogło ciągnąć zamiast nosić 
czy zaopatrzenie w torebki ze specjalnym żelem chłodzącym/grzejącym, to 
najpewniej będziesz musiał kupić te rzeczy i dostarczyć do szkoły. 


• Sprawdź czy szkoła prowadzi już jakiś system specjalny w postaci pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dla innych dzieci.


• Poproś swojego lekarza o wystosowanie pisma do szkoły z informacją o 
postawionych diagnozach i zaleceniach lekarskich.


• Spotkaj się z dyrektorem szkoły, pielęgniarką szkolną i każdym nauczycielem 
indywidualnie zanim wynikną problemy, by ustalić plan działania w nagłych 
wypadkach.


• Staraj się edukować personel szkolny nt. Zespołu Ehlersa-Danlosa. Przekaż 
informacje o EDS do akt dziecka.


• Nie zakładaj, że nauczyciele znają potrzeby Twojego dziecka. Zwracaj na nie 
uwagę na początku każdego roku szkolnego.


• Jeśli Ty lub Twoje dziecko czujecie się komfortowo przedstawiając chorobę 
większej grupie osób, możecie poprosić o przygotowanie „wykładu”/lekcji dla 
uczniów i nauczycieli o EDS.


• Stwórz listę problemów, z jakimi zmaga się Twoje dziecko. Dodaj rozwiązania, 
które uważasz, że mogą być pomocne.


• Mów otwarcie i jasno o rzeczach, które Twoje dziecko może lub nie powinno 
robić.


• Bądź kreatywny w szukaniu rozwiązań problemów. Myśl, jak można wprowadzić 
w życie dane rozwiązania.


• Zabierz ze sobą na rozmowę listę możliwych sugestii. Ustal, które z nich należy 
stosować cały czas – one są Twoim priorytetem - a które należy stosować od 
czasu do czasu. Ta lista i plan działania mogą być ulepszane na Twoją prośbę w 
każdym momencie w ciągu roku szkolnego lub gdy potrzeby będą się zmieniać.


• Warto też porozmawiać z innymi rodzicami dlaczego Twoje dziecko potrzebuje 
specjalnego traktowania w szkole.
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Bądź przygotowany do przedyskutowania następujących kwestii:

• Plan działania w nagłych przypadkach;

• Fizykoterapia indywidualna;

• Przyrządy do pomocy w poruszaniu się - ortezy, wózek inwalidzki;

• Ergonomia (np. specjalna podkładka pod monitor, książki);

• Zajęcia WF;

• Pomoc logopedy;

• Modyfikacje klasy i dostosowanie sali lekcyjnej;

• Potrzeby fizyczne w klasie/na korytarzu (ławka, krzesło, asysta);

• Wsparcie w pracy domowej czy zajęciach lekcyjnych;

• Organizacja pracy;

• Potrzeby indywidualne.


 

3. Jak uzyskać orzeczenie o potrzebie Kształcenia Specjalnego? 
Każdemu dziecku z EDSem z powodu jego niepełnosprawności ruchowej powinny 
być zapewnione w szkole odpowiednie warunki. Każdy rodzic dziecka z EDS ma 
prawo prosić specjalistów opiekujących się dzieckiem o wypisanie opinii lekarskiej 
potrzebnej do ustalenia potrzeby kształcenia specjalnego (KS). Z takim 
skierowaniem należy udać się do rejonowej Poradni Pedagogiczno Psychologicznej i 
wypełnić wniosek. Jeśli jest dziecko przedszkolne to także wniosek o wczesne 
wspomaganie rozwoju (WWR).  Następnie ustalany jest termin badania przez 
psychologa (terminy są dość odległe i nie można skorzystać z niepublicznych 
poradni pedagogiczno psychologicznych). Badanie przeprowadzi psycholog i/lub 
pedagog, ewentualnie dodatkowo logopeda. Warto do podania dołączyć kserokopie 
opinii genetycznej, w której są uwzględnione problemy dotyczące dziecka i 
zalecenia/zagrożenia wynikające z typu EDS. Taka opinia pomoże Zespołowi 
Orzekającemu przygotować indywidualne zalecenia. Z orzeczeniem o kształceniu 
specjalnym należy udać się do placówki do której dziecko uczęszcza lub rodzice 
chcą by uczęszczało. Można wybierać spośród wszelkich dostępnych placówek. Są 
to m.in. placówki państwowe i prywatne z oddziałami integracyjnymi lub bez.

Jeśli dziecko nie ma możliwości uczęszczać do szkoły istnieją również dwa sposoby 
realizowania obowiązku szkolnego: indywidualny tok nauczania (nauczyciele 
przychodzą do ucznia) lub odbycie obowiązku szkolnego poza placówką oświatową 
(rodzice uczą dziecko, a dziecko przystępuje do egzaminów na koniec roku 
szkolnego).

Każda z tych ścieżek zostanie pokrótce omówiona,  ale najpierw to, o co zawsze 
odbija się rodzic, czyli pieniądze.
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Finansowanie 
Ministerstwo Edukacji (o dziwo!) dba o dzieci z orzeczeniem o kształceniu 
specjalnym. Przekazuje samorządom spore kwoty na każde dziecko, które takie 
orzeczenie posiada. Trzeba uświadamiać dyrektorom placówek wysokość tych 
subwencji, gdyż często samorządy nie wywiązują się ze swojego obowiązku. 

Wysokość dotacji w roku 2018* została określona następująco:


- dziecko z niepełnosprawnością ruchową - 15 764,40  zł  rocznie

- dziecko z niedosłuchem lub niedowidzące -  19 000 zł rocznie

- dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną w tym autyzm - 51 642 zł rocznie

- dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju - 4 566,24 zł rocznie


*wyliczenia są orientacyjne (według wytycznych ministerstwa na rok 2018), gdyż 
każda gmina ma jeszcze swój przelicznik, którego wartość oscyluje wokół 1, 
(mniejsze miejscowości mają większy niż 1)

Podstawa prawna:  
art. 28 ust. 6 Ustawy z dnia 13 listopada 2003 o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego z pozn. zmianami Dz. U. 2003 nr 203 poz. 1966),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 
terytorialnego w roku 2018 (Dz. U. 2017 poz. 2395). 

Z tych pieniędzy szkoła zatrudnia nauczyciela wspomagającego, a także realizuje 
zalecenia zawarte w opinii z PPP. Ustawa przewiduje, że takie dziecko powinno mieć 
minimum 2 godziny zajęć rewalidacyjnych tygodniowo. Porównując wysokość 
dotacji WWR i KS dla dziecka z niepełnosprawnością ruchową to takie dziecko, 
powinno mieć min 4-6 godz zajęć rewalidacyjnych, gdyż WWR to 2 godziny zajęć 
tygodniowo.


Niektórzy dyrektorzy placówek część subwencji przeznaczają na funkcjonowanie 
placówki np na rachunki za wodę czy papier toaletowy, tłumacząc to potrzebą 
treningu czystości. Jest to bezprawne. Środki z dodatkowej subwencji 
przekazywanej z tytułu orzeczeń mogą zostać przeznaczone wyłącznie na 
organizację kształcenia specjalnego.

Podstawa prawna: 

art. 8 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. 
U. 2017 poz. 2203) 

Rodzice dzieci twierdzą, że łatwiej uzyskać realizację zaleceń PPP w placówkach 
niepublicznych. Można dostarczać faktury za zajęcia odbywające się w domu lub 
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poza placówką (rodzic sam wybiera terapeutę, co przy EDSie jest bardzo istotne) 
Podstawa prawna: 

art. 15 ust. 1, 2 i 6 ustawy – Prawo oświatowe). 


Placówki niepubliczne często też z subwencji pokrywają czesne, jest to bezprawne. 

Podstawa prawna: 

art. 8 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. 
U. 2017 poz. 2203) ale często praktykowane).

Musisz walczyć o realizację zaleceń PPP przez placówki, do których uczęszczają 
twoje dzieci.

 

Wybór placówki oświatowej 
Wybierając placówkę, dobrze kierować się nie tylko bliskością szkoły/przedszkola. 
Czasami warto dojechać trochę dalej, zwłaszcza, że gminy, muszą zapewnić 
bezpłatny transport dzieciom mieszkającym w odległości większej niż 3 km od 
placówki. Dojazdy na wniosek rodziców finansuje urząd gminy. 


Podstawa prawna:  
Prawo oświatowe” z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

Artykuł 32 ust. 5 i 6 opisuje dowóz dzieci przedszkolnych, natomiast artykuł 39 ust. 
2-5 dotyczy dowozu dzieci i młodzieży szkolnej. 

Warto wypytać w jaki sposób dana placówka będzie realizować zalecenia z 
orzeczenia o kształceniu specjalnym i dowiedzieć się, czy dziecko będzie mogło 
zjeść tam posiłek dostosowany do jego diety. Już wcześniej wspomniane było, że 
często w placówkach nieintegracyjnych, czy też prywatnych łatwiej uzyskać pełne 
wykorzystanie przysługującej subwencji. Jeśli okaże się, że placówka nie wywiązuje 
się ze swoich obowiązków, w pierwszych krokach spróbować należy rozmowy z 
dyrekcją, wraz z  pisemną informacją, co chcemy uzyskać. Do rodziców należy 
pilnowanie, by placówka do której uczęszcza dziecko, otrzymywała te środki od 
samorządu i jednocześnie wywiązywała się ze swoich obowiązków. W świetle 
obecnych przepisów nie można niestety domagać się od samorządu przekazania 
subwencji szkole. Można natomiast stale przypominać o sposobie naliczania 
dodatkowych środków na danego ucznia niepełnosprawnego a także domagać się 
realizowania zapisów z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Podstawa prawna: art 10 ust.1 pkt 2 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 prawo oświatowe 
(Dz.U. 2017 poz. 59).
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Jeśli gmina/powiat odmawia przekazania środków, należy zwrócić się do kuratorium 
(i wysłać to pismo do wiadomości także do Ministra Edukacji Narodowej) z prośbą o 
interwencję w sprawie łamania przepisów prawa oświatowego i braku realizacji 
zaleceń zapisanych w orzeczeniu (nie z prośbą o zmuszenie gminy do przekazania 
pieniędzy, bo takiej możliwości kuratorium nie ma). W ostateczności można 
rozważyć zmianę placówki na bardziej przyjazną dzieciom niepełnosprawnym.


4. Rodzaje nauczania w warunkach domowych: 
Indywidualny tok nauczania

W przypadku, gdy EDS  uniemożliwia obecność dziecka w placówce oświatowej 
można wnioskować w PPP o ustalenie indywidualnego toku nauczania. W takiej 
sytuacji nauczyciele przychodzą do ucznia i pracują z nim w domu. Oczywiście 
liczba godzin jest znacznie mniejsza niż w szkole i może je realizować specjalnie 
zatrudniony nauczyciel (klasy 0-3) lub nauczyciele przedmiotowi w starszych 
klasach.

Plusy i minusy ITN:


• uczeń ma zajęcia indywidualne i dostosowane do swoich możliwości, jednak 
może być trudniej zrobić nauczycielowi przerwę, gdy uczeń potrzebuje, bo 
często wraca  jeszcze do szkoły na inne lekcje;


• uczeń nie jest zmęczony szkołą;

• uczeń z reguły nie może uczestniczyć w wydarzeniach szkolnych, jak np. 

wycieczki;

• uczeń oceniany jest na bieżąco - nie musi zdawać egzaminów;

• socjalizacja odbywa się na zajęciach terapeutycznych, na które dziecko 

uczęszcza;

• rewalidacja może się odbywać w domu ucznia, często też na podstawie faktur o 

ile jest to placówka niepaństwowa.


Odbycie obowiązku szkolnego poza placówką oświatową

Jeśli dziecko, wymaga indywidualnego podejścia i rodzice są mu w stanie zapewnić 
opiekę przez cały dzień, to rozwiązaniem może być realizowanie obowiązku 
szkolnego poza placówką oświatową (potocznie edukacja domowa - ED). Polega 
ona na realizacji podstawy programowej przez dziecko w jego własnym tempie i 
przy asyście rodzica.

Jak zacząć ED? Wystarczy  znaleźć szkołę przyjazną edukacji domowej (jest taka w 
każdym województwie). Należy zgłosić się do PPP o wydanie opinii nt. odbycia 
przez dziecko obowiązku szkolnego poza placówka oświatową. A potem z opinią i 
podaniem zgłosić się do szkoły (można już od “zerówki”). Od pierwszej klasy dzieci 
zdają egzaminy na koniec roku szkolnego - dlatego ważne jest, by realizować ED w 
placówce przyjaznej ED - wtedy egzaminy nie są stresogenne, a dziecko często 
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nawet nie wie, że jest na egzaminie. W klasach od 4 wzwyż, niektóre szkoły 
zapewniają np. tygodnie tematyczno - warsztatowe lub np. z subwencji oświatowej 
(nie tej na KS) refinansują “korepetycje” z danego przedmiotu z którego rodzic nie 
czuje się kompetentny. Edukację domową można realizować aż do matury. 


Podstawa prawna:  
art. 37 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe. 

Plusy i minusy ED :

• rodzic musi często zrezygnować z pracy;

• dziecko może się ruszać ile chce, skupić tyle ile może;

• dziecko pracuje w swoim własnym tempie;

• dziecko nie jest zmęczone szkołą i lepiej chłonie wiedzę od rodzica czy też od 

grupy nie-rówieśniczej w której przebywa;

• może być problem ze znalezieniem szkoły przyjaznej edukacji domowej;

• dziecko może brać udział w warsztatach realizowanych przez szkołę dla 

uczniów w ED;

• socjalizacja odbywa się też na zajęciach terapeutycznych, na które dziecko 

uczęszcza;

• rewalidacja odbywa się z reguły na podstawie faktur.
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