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I. KSIĄŻKI 

 

1. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. Kraków : 
Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006 (nr inw. 45250) [M.in. uczeń 
niepełnosprawny, dyslektyczny, z ADHD] 

2. Dydaktyka specjalna : wybrane zagadnienia / red. nauk. Janina Wyczesany. 
Gdańsk : "Harmonia", 2014 (nr inw. 47695) 

3. Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole / redakcja naukowa Iwona 
Chrzanowska, Grzegorz Szumski. Dodruk wyd. 2019. Warszawa : Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, 2020 (nr inw. 48083) 

4. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. Kraków : "Impuls", 2006 (nr 
inw. 44522) 

5. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla 
nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. Warszawa : 
"Difin", 2014 (nr inw. 47788) 

6. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson ; 
przekł. Jolanta Bartosik. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2013 (nr 
inw. 47247 ; 47811) [M.in. uczeń dyslektyczny, autystyczny, niepełnosprawny, trudny, 
z ADHD, z zaburzeniami zachowania] 

7. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć : poradnik dla terapeuty i 
nauczyciela / Anna Radwańska. Warszawa : "Difin", 2018 (nr inw. 47996) [M.in. 
uczeń niepełnosprawny, dyslektyczny, z trudnościami w uczeniu się] 

8. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta 
Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. Warszawa : "Difin", 2013 (nr inw. 47249 ; 47827) 
[M.in. uczeń zdolny, trudny, nieśmiały, niedostosowany społecznie (przemoc), z 
ADHD; niepowodzenia szkolne] 

9. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-
pedagogiczna, dostosowanie wymagań / Kazimierz Słupek. Wyd. 2. Gdańsk : 
Harmonia Universalis, 2019 (nr inw. 48074) 

10. Uwierz w siebie : program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz 
terapeutycznych dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach 
edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. Wyd. 2 
popr. Gdańsk : "Harmonia", 2014 (nr inw. 47829) [M.in. uczeń niepełnosprawny, 
dyslektyczny; niepowodzenia szkolne] 

11. Zabawy i ćwiczenia na cały rok : propozycje do pracy z dziećmi młodszymi o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska. 
Wyd. 7. Kraków : "Impuls", 2015 (nr inw. 47840) 

12. Zafascynowani światem : efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań 
uczniów w codziennej praktyce szkolnej / Tomasz Knopik. Warszawa : Ośrodek 
Rozwoju Edukacji, 2018 (nr inw. 47986-47987) [m.in. praca z uczniem zdolnym] 
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II. ARTYKUŁY Z CZASOPISM 

 
13. Aspekty prawne i organizacyjne kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi / Jacek Maciej Kwapisz. // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 
1, s. 3-14 

14. Doskonalenie percepcji wzrokowej i spostrzegania wzrokowego u dzieci o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych / Joanna Przybyszewska. // Szkoła 
Specjalna. - 2010, nr 5, s. 368-374 

15. Efektywność kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi obligatoryjnym zadaniem polskiej oświaty / Jadwiga Jastrząb. // 
Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 32-35 

16. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny - aspekty prawne z 
komentarzem. Cz. 1 / Barbara Trochimiak // Szkoła Specjalna.- 2018, nr 5, s.369-375 

17. Jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zadania 
szkoły i poradni psychologiczno-pedagogicznej / Katarzyna Leśniewska. // 
Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 5, dod. „Wkładka Metodyczna” 

18. Jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych? / Maria Czudek. 
// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 17-18 

19. Motywacja do nauki dzieci z trudnościami edukacyjnymi uczęszczających do 
świetlicy - środowiskowej. na podstawie autorskiego programu "4 kroki do 
sukcesu" / Natalia Kierzkowska. // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 12, s. 14-18 

20. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz. // 
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 20-26 

21. Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 
Edukacja dla przyszłości / Renata Flis. // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1-2, s. 28-33 

22. Partnerstwo edukacyjne w świadczeniu pomocy uczniom o specjalnych 
potrzebach / Dominika Przybyszewska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 
2015, nr 6, s. 42 – 49 

23. Praca z uczniem z inteligencją niższą niż przeciętna / Aleksandra Kubala-
Kulpińska. // Życie Szkoły. - 2015, nr 3, s. 18-21 

24. Proces wspierania dziecka ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w 
zakresie rozwijania kompetencji społecznych / Iwona Konieczna, Katarzyna 
Cichocka-Segiet. // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 4, s. 279-290 

25. Realizacja zindywidualizowanej ścieżki kształcenia w szkole - założenia prawne 
i rozwiązania praktyczne / Jacek Sikorski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 
- 2019 ,nr 7 s. 13-26 

26. Rola środowiska rodzinnego w funkcjonowaniu dzieci o specjalnych 
potrzebach edukacyjno-wychowawczych / Magda Szul. // Opieka, Wychowanie, 
Terapia. - 2008, nr 1-2, s. 8-9 

27. Rola zajęć technicznych w terapii dzieci o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych / Agnieszka Maj. // Życie Szkoły. - 2012, nr 10, s. 4-6 

28. Rozpoznanie sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na 
terenie szkoły / Aneta Paszkiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 
2011, nr 7, s. 33-39 

29. Rozwój koncepcji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Ewa Skrzetuska. // Nowa Szkoła. - 2014, 
nr 6, s. 12-21 

30. Specjalne potrzeby edukacyjne w nanocywilizacji / Leokadia Wiatrowska. // 
Szkoła Specjalna. - 2008, nr 2, s. 107 – 118 
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31. Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji XXI wieku (zestawienie 
bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan. // Nowa Szkoła. - 2015, nr 9, s. 53-58 

32. Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne / Anna Izabela Brzezińska, Sławomir 
Jabłoński, Beata Ziółkowska. // Edukacja. - 2014, nr 2, s. 37 – 52 

33. System kształcenia specjalnego w Polsce - segregacyjność uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Elżbieta Gozdowska. // Dyrektor Szkoły. - 
2009, nr 5, dod. Niezbędnik Dyrektora 

34. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : Integracja edukacyjna 
procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska. // Szkoła Specjalna. - 2013, 
nr 1, s. 5-16 

35. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetlicy szkolnej - 
doniesienia z badań / Beata Gumienny, Kamila Kasprzyk. // Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze. - 2018, nr 4, s. 45-55 

36. Wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji w edukacji 
włączającej / Dorota Podgórska-Jachnik. // Edukacja. - 2018, nr 4, s. 8-21 

37. Współpraca nauczyciela wf z rodzicami uczniów - o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych / Maria Brudnik. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, 
s. 13-15 

38. Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce / Małgorzata Stańczyk. // 
Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 10-13 
 

 
III. PŁYTY CD-ROM 

 
Seria płyt „Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne” dotyczy problematyki 
zapobiegania przemocy rówieśniczej w kontekście specjalnych potrzeb. 

 
39. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne. [Dysk] 1, teksty rozdziałów / red. Jacek 

Pyżalski i Erling Roland. Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011. - 1 dysk 
optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor., pdf ; 12 cm (nr inw. 12 cdr) 

40. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne. [Dysk] 2, filmy szkoleniowe / red. Jacek 
Pyżalski i Erling Roland. Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011. - 1 dysk 
optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 13 cdr) 

41. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne. [Dysk] 3, scenariusze zajęć / red. Jacek 
Pyżalski i Erling Roland. Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011. - 1 dysk 
optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 14 cdr) 

42. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne. [Dysk] 4, pytania sprawdzające / red. 
Jacek Pyżalski i Erling Roland. Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011. - 1 dysk 
optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor. ; 12 cm (nr inw. 15 cdr) 
 

 
 
 
 

Ostróda, październik 2021 r.                oprac. Ewa Pawłowska  
     


