
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy procedura AO-SF jest uzasadniona? 

Procedura AO-SF jest uzasadniona, gdy uczeń / 
uczennica ma szczególne trudności w radzeniu 
sobie z codziennym życiem szkolnym lub 
materiałem do nauki. 

Procedura AO SF pozwala ustalić, czy istnieją 
specjalne potrzeby edukacyjne. Uczniowie ze 
stwierdzonymi specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi mają prawo do otrzymania specjalnej 
pomocy edukacyjnej, to znaczy do indywidualnego 
toku nauczania, który będzie dla nich regularnym 
wsparciem. (LE/GG). 

 
Jak przebiega postępowanie AO-SF? 

 Rodzice składają wniosek o wszczęcie 
postępowania. W wyjątkowych przypadkach 
może to zrobić również szkoła (nauka, rozwój 
umysłowy, poważne zagrożenie dla siebie i 
innych). 

 Szkoła popiera wniosek odpowiednimi 
raportami. 

 Kuratorium (Schulamt) lub władze okręgowe 
(Bezierksregierung) rozpatrują wniosek i 
decydują o wszczęciu procedury. 

 W przypadku wszczęcia postępowania, 
nauczyciel wychowawca wraz z pedagogiem 
specjanym są powoływani do wspólnego 
przeprowadzenia procedury AO-SF oraz 
sporządzenia ekspertyzy. 
 
 

 

 Rodzice informowani są o wynikach. Kuratorium 
(Schulamt) i władze okręgowe 
(Bezierksregierung) badają raport i, jeśli to 
konieczne, decydują o specjalnym wsparciu 
edukacyjnym albo odrzucają taką potrzebę na 
podstawie tegoż raportu. 

 Potrzeba specjalnego wsparcia edukacyjnego 
sprawdzana jest corocznie, a wynik podpisywany 
jest przez rodziców. 

 Specjalne wsparcie edukacyjne może zostać 
odwołane, jeśli nie jest już potrzebne. 

 
Co czeka rodziców oraz uczniów/uczennice? 
 

 Uczestnictwo w wywiadówkach 
 Dostarczanie dokumentów diagnostycznych i 

raportów rozwojowych 
 Wypełnienie wniosku wspólnie ze szkołą 
 W razie potrzeby wizyta w urzędzie zdrowia 

(Gesundheitsamt) 
 Hospitacje lekcji przez pedagoga specjalnego / 

nauczyciela ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych 
 Przeprowadzanie testów diagnostycznych 
 Zapewnione miejsce w przydzielonej szkole 

wspólnego nauczania (Schule des Gemeinsamen 
Lernens ) (nawet jeśli uczeń ma zmienić szkołę na 
szkołę średnią). 

 Ukierunkowane wsparcie i pomoc dla 
ucznia/uczennicy w codziennym życiu szkolnym 

 Indywidualne programy nauczania i świadectwa 
opisowe z obszarów nauki LE i rozwoju 
umysłowego GG 

 Możliwość uczęszczania do szkoły specjalnej na 
wniosek rodziców 

Co oznacza AO-SF? 

AO-SF to skrót niemieckiej nazwy 
Ausbildungsordnung sonderpädagogische 
Förderung, która określa zasady udzielania 
specjalnej pomocy edukacyjnej. 

W procedurze AO-SF jest wyjaśnione, czy 
uczeń/uczennica potrzebują specjalnego wsparcia 
edukacyjnego. 

Potrzeba specjalnej pomocy w procesie nauczania 
może być stwierdzona w następujących obszarach 
rozwojowych: 

Zakres zaburzeń w nauce i rozwoju LES (Lern- und 
Entwicklungsstörungen): 

 Nauka (LE) 
 Rozwój emocjonalno-społeczny (ESE) 
 Mowa (SQ) 

Jak również: 

 Rozwój umysłowy (GG) 
 Rozwój fizyczno-ruchowy (KME) 
 Słuch i komunikacja (HK) 
 Wzrok (SE) 

Zaburzenia ze spektum autyzmu nie są traktowane 
oddzielnie. Uczniowie z taką diagnozą przydzielani 
są do jednego z wyżej wymienionych obszarów, 
jeśli wymagają specjalnego wsparcia w nauce. 

Obszary nauki i rozwoju umysłowego stanowią 
odrębną ścieżkę edukacyjną. W takim przypadku 
uczeń / uczennica nie mogą uzyskać ogólnego 
świadectwa ukończenia szkoły. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy można ubiegać się o procedurę AO-SF? 
 W obszarach KME, HK, SE, GG przed 

rozpoczęciem nauki w szkole. 
 W obszarach LES (LE, ESE, SQ) w trzecim roku 

od rozpoczęcia nauki w szkole. 
 W obszarze LE do siódmego roku szkolnego 

włącznie. 
 

Do jakiej szkoły może uczęszczać uczeń / 
uczennica ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi? 

 

Stałym miejscem wsparcia jest szkoła 
przeznaczona do wspólnego nauczania (Schule 
des Gemeinsamen Lernens). 
Uczniowie / uczennice ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi mogą też, na życzenie 
rodziców, uczęszczać do szkoły specjalnej. 
 

Dalsze informacje otrzymają Państwo: 
 
 Za pośrednictwem nauczycieli oraz dyrekcji 

lokalnej szkoły, do której dziecko uczęszcza 
 W Kuratorium Oświaty dla powiatu 

Warendorf (Schulamt für den Kreis 
Warendorf) (dla następujących szkół: 
Primarstufe, Förderschule, Hauptschule, 
Verbundschule) 

 
 Daniela Henk, 02581-534107 
 Diethild Meibeck, 02581-534109 

 
 
 

 

Schulamt für den Kreis  
Warendorf 

 U władz okręgowych w oddziale 
zajmującym się postępowaniem AO-SF 
(Fachstelle Bezirksregierung Münster) (dla 
szkół ponadpodstawowch: Gesamtschulen, 
Sekundarschulen, Realschulen, Gymnasien) 
Mareike Wahle: 0251-411-5256, ma-
reike.wahle-lueke@bezreg-muens-
ter.nrw.de 

 Materiały informacyjne AO-SF dla rodziców 
i opiekunów prawnych 
www.gl.kreis-warendorf.de 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

Procedura AO-SF 

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych 
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