
8. Rzadkie komunikowanie się za pomocą spojrzenia czy gestu.
7. Nieodpowiednie używanie zasad gramatyki, mówienie o sobie w trzeciej osobie.

AUTYZM to niejednorodne, wieloprzyczynowe zaburzenie rozwoju i funkcjonowania centralnego
układu nerwowego. Przejawia się nieprawidłowościami w sferach komunikacji, kontaktów

4. Wskazywanie przedmiotów zamiast nazywania ich w czasie komunikacji.

międzyludzkich oraz zachowania. Określa się go jako jedno z najcięższych zaburzeń trwających całe 
życie.
Autyzm rozpoczyna się w dzieciństwie, przed 3 rokiem życia.

2. Unikanie kontaktu wzrokowego.
3. Uboga mimika i nie rozumienie ekspresji twarzy innych.

SYMPTOMY AUTYZMU:

W ZAKRESIE POROZUMIEWANIA SiĘ:

5. Nietypowy, jednostajny rytm i ton głosu.
6. Uporczywe powtórzenia.

Autyzm nie jest chorobą. Nie można go wyleczyć, ale poprzez oddziaływania terapeutyczne można 
poprawić funkcjonowanie osoby z tym zaburzeniem.

1. Brak gaworzenia lub wskazywania przed rozwinięciem się mowy.

10. Opóźniony rozwój mowy lub nawet jej brak.

W ZAKRESIE RELACJI Z INNYMI LUDŹMI:

3. Brak zainteresowania zabawami społecznymi (np. „w chowanego”).

5. Trudności w naśladowaniu zachowania innych osób.

7. Trudności w nawiązaniu kontaktu z innymi osobami oraz podtrzymywaniu i kończeniu go w
akceptowany przez innych sposób.
8. Brak zrozumienia swoich uczuć i potrzeby dzielenia się nimi.
9. Brak świadomości uczuć i emocji innych ludzi.

9. Problemy ze zwykłą rozmową z innymi.

6. Trudności w uczestniczeniu w naprzemiennych grach i zabawach.

10. Brak potrzeby dzielenie się swoimi zainteresowaniami, spostrzeżeniami i przeżyciami.

4. Brak właściwej reakcji na pochwały i zainteresowanie (np. poprzez powtarzanie zachowania, które 

W ZAKRESIE SZTYWNYCH WZORCÓW ZACHOWAŃ:
1. Rutynowe przestrzeganie codziennych czynności.

1. Brak zainteresowania otoczeniem.2. Niechęć do wspólnych zabaw i kontaktu fizycznego.

jest chwalone przez innych).

4. Obsesyjne przestrzeganie ułożenia przedmiotów.
5. Schematyzm w zabawie.

Autyzm, w tym Zespół Aspergera charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem zaburzeń, które mogą

6. Uporczywe, wąskie zainteresowania.

8. Koncentracja na jednej właściwości przedmiotu (np. zapachu, wibracji, migotaniu).

2. Niechęć do zmian.

objawiać się w bardzo indywidualny sposób. Warto mieć na uwadze, że wystąpienie pojedynczych z
wymienionych przez nas sygnałów nie oznacza jeszcze autyzmu, czy Zespołu Aspergera, ich

3. Przywiązanie do stałych schematów, sposobów postępowania, przedmiotów.

7. Stereotypie ruchowe (trzepotanie rękami, stukanie palcami, kręcenie się wokół osi).

stwierdzenie wymaga specjalistycznej diagnozy.



powołany w Zespole Szkół Specjalnych im. Weroniki Sherborne w Czerwionce-Leszczynach.

ZADANIEM OŚRODKA JEST:
• organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dodatkowych usług terapeutów,

Małe dzieci, u których stwierdzono zaburzenia ze spektrum autyzmu, lub inne niepełnosprawności 
mogą być objęte
pomocą w ramach Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego, który dla Powiatu 
Rybnickiego jest

Rodzicu, jeżeli twoje dziecko przejawia niepokojące zachowania które powyżej są wymienione, 
zachowuje się dziwnie, niestereotypowo, masz poczucie, że coś z nim jest, zapraszamy do kontaktu ze 
specjalistą:

• wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

W razie potrzeby objęcia dziecka pomocą w formie wczesnego wspomagania rozwoju, konieczne jest 
udanie się do Poradni, optymalnie z aktualną diagnozą lekarza specjalisty - psychiatry, który stwierdza 
autyzm, Zespół Aspergera. Konieczna będzie diagnoza psychologiczna i logopedyczna. Na wniosek 
rodziców Poradnia wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, ważną do 
podjęcia nauki w szkole, na czas. Wczesne wspomaganie rozwoju jest realizowane w niektórych 
przedszkolach oraz w Zespole Szkół im. Weroniki Sherborne.

• monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

wskazywanie form specjalistycznej pomocy;

Zespół Szkół Specjalnych im W. Sherborne w Czerwionce – Leszczynach ul. Przedszkolna
tel.324312 991, mail: zssczerwionka-leszczyny@wp.pl

Na wniosek rodziców Poradnia wydaje również orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które 
jest podstawą przyjęcia dziecka do grupy integracyjnej. Dziecko może również realizować kształcenie 
specjalne w grupie nieintegracyjnej. W razie stwierdzenia przez lekarza specjalistę, że zaburzenia ze 
spektrum autyzmu utrzymują się, możliwe jest wnioskowanie na podstawie nowego zaświadczenia 
lekarskiego o orzeczenie na kolejny etap edukacyjny, do szkoły. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego wydanym ze względu na autyzm realizuje obowiązek szkolny w szkole 
masowej, integracyjnej lub szkole specjalnej. Proponowane formy oddziaływań terapeutycznych dla 
dzieci objętych kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem rozwoju to zajęcia: rewalidacyjne, 
logopedyczne, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Integracji Sensorycznej, 
biofeedback, zajęcia w sali Doświadczania Świata, terapii ruchowej, muzykoterapii, arteterapii.

• udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka i
fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;

ppp@powiatrybnicki.pl

Wszystkie wspomniane zajęcia są realizowane w Zespole Szkół im. Weroniki Sherborne.

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach ul. 3 Maja 42 tel. 324311267 lub 
do Zamiejscowego Punktu Konsultacyjnego Poradni w Rybniku, ul. 3 Maja 31 tel.324161349

• zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach;
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