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Wydawnictwa zwarte 

1. Cukrzyca wieku rozwojowego : praca zbiorowa / pod red. Ewy Otto Buczkowskiej. - 
Wrocław : Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 1999. - VIII, 282 s. : rys., wykr. ; 
29 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – zwarte 

2. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. 
Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce : Wydawnictwo 
Akademii Świętokrzyskiej, 2005. - 478, [2] s. : il. ; 24 cm. - Bibliogr. przy ref. 
Sygn. 239761 Czytelnia 

3. Garanty-Bogocka, Barbara [et al.] : Rozwój fizyczny dzieci z nieprawidłową tolerancją 
glukozy i cukrzycą typu 2 // W: Auksologia a promocja zdrowia. T. 3 / pod red. 
Andrzeja Jopkiewicza ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, Kieleckie 
Towarzystwo Naukowe, Akademia Świętokrzyska. - Kielce : KTN, 2004. – S. 249-256 
Sygn. 238315 Czytelnia 

4. Gruba, Jadwiga : Edukacja terapeutyczna dzieci z cukrzycą na turnusach 
rehabilitacyjnych // W: Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii 
i praktyki / pod red. Zofii Palak, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 219-225 
Sygn. 244159 Czytelnia 

5. Jas, Małgorzata : Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży : prawne ABC 
dyrektora przedszkola, szkoły i placówki / [aut.: Małgorzata Jas, Małgorzata 
Jarosińska ; współpr. Emilia Wojdyła ; Ministerstwo Edukacji Narodowej]. - Warszawa 
: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010. - 112 s. : rys. ; 25 cm 
Zawiera również teksty rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dotyczących kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 
Sygn. 253617 Czytelnia 
Sygn. 253618 Wypożyczalnia 

6. Jaworska-Biskup, Katarzyna : Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i ich realizacja w szkole // 
W: O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej ; 
Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - 
Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2010. – S. 295-302 
Sygn. 248424 Czytelnia 

 



7. Kościńska, Elżbieta : Funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1, 
w wieku szkolnym w opinii własnej badanych i ich rodziców // W: Auksologia a 
promocja zdrowia. T. 2 / pod red. Andrzeja Jopkiewicza. - Kielce : Kieleckie 
Towarzystwo Naukowe, 2000. – S. 247-252 
Sygn. 229130 Czytelnia 
Sygn. 229342 Wypożyczalnia 

8. Maciarz, Aleksandra : Dziecko przewlekle chore : opieka i wsparcie / Aleksandra 
Maciarz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2006. - 91, [1] s., [8] s. tabl. 
kolor. ; 21 cm 
W publikacji przedstawiono: psychospołeczną koncepcję choroby u dzieci; dyskomfort i stres 
dziecka w chorobie; przeżywanie przez rodziców i dziecko zagrożenia dziecka śmiercią; obraz 
choroby w świadomości dziecka i jego rodziców; więzi emocjonalne w rodzinie i wsparcie 
profesjonalne udzielane rodzinie chorego dziecka; podmiotowy udział rodziców w rehabilitacji 
dziecka; zarys obrazu klinicznego choroby oraz zarys obrazu psychicznych skutków choroby i 
zalecenia dla rodziców w sytuacji padaczki, astmy oraz cukrzycy dziecka. 

9. Maciarz, Aleksandra : Dziecko przewlekle chore w roli ucznia / Alaksandra Maciarz. - 
Kraków : Impuls, 1998. - 23,[1] s.24 cm. - Bibliogr. s. 23 
Skutki przewlekłej choroby w rozwoju, nauce i zachowaniu dziecka. Wspieranie chorego w roli 
ucznia i członka grupy rówieśniczej. Omówienie chorób przewlekłych: astma oskrzelowa, 
padaczka, cukrzyca, choroby układu krążenia, rozstrzenie oskrzeli. 
Sygn. 226005 Czytelnia 
Sygn. 226006 Wypożyczalnia 

10. Przystanowicz, Aleksander : Internet w edukacji pacjentów chorych na cukrzycę // W: 
Media a edukacja : II Międzynarodowa Konferencja, [Poznań 18-21 kwietnia 1998 r. / 
red. nauk. Wacław Strykowski] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : "eMPi2", 1998. – S. 635-638 
Sygn. 226140 Czytelnia 

11. Oszwa, Urszula : Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : 
vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2007. - 140 
s. ; 25 cm 
Przedstawiono podstawowe wiadomości nt. wybranych zaburzeń rozwojowych, które mogą 
wystąpić u uczniów szkół masowych: dysleksji, dyskalkulii, depresji dziecięcej, fobii szkolnej, 
jąkania, moczenia nocnego, PTSD, padaczki dziecięcej, zmian w lateralizacji, cukrzycy, alergii 
i astmy, ADHD, zaburzeń zachowania. Omówiono: ustalenia terminologiczne; etiologię; 
symptomy; problemy diagnostyczne; leczeni, terapię lub wskazówki dla nauczycieli albo dla 
rodziców; podstawową bibliografię. 
Sygn. 243317 Czytelnia 
Sygn. 243318, 243319, 243320, 250149 Wypożyczalnia 

12. Rozwój integralny dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : 
środowisko i programy wspomagające / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz. - Kielce : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2013. - 500 s. : il. ; 24 cm. - 
Bibliogr. przy rozdz. Indeksy. 
Sygn. 253665 Czytelnia 



13. Skibska, Joanna : Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w 
przedszkolu i szkole - zmiany systemowe // W: Dziecko-uczeń a wczesna edukacja / 
red. nauk. Irena Adamek, Zuzanna Zbróg ; [aut. Józefa Bałachowicz et al.] ; 
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet 
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kraków : 
Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2011. – S. 95-108 
Sygn. 251174 Czytelnia 

14. Skibska, Joanna : Model kształcenia dziecka ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (SPE) w placówkach oświatowych ogólnodostępnych // W: Uczeń i 
nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra / red. Kazimierz Denek [et al.]. - 
Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas. Oficyna Wydawnicza "Humanitas", 2012. – 
(Edukacja Jutra ). - S. 157-175 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna 

15. Szabała, Beata : Rodzina dziecka z cukrzycą / Beata Szabała. - Lublin : 
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - 186 s. : il. ; 24 cm. - 
Bibliogr. s. [145]-162 
Zawiera: Przedstawiono: cukrzycę typu I w świetle literatury medycznej, psychospołeczne 
funkcjonowanie dzieci z cukrzycą typu I, pojęcie rodziny jako kategorii pedagogicznej, 
stosunki wewnątrzrodzinne, chorobę przewlekłą dziecka i wybrane aspekty funkcjonowania 
jego rodziny, przegląd badań nt. dziecka z cukrzycą typu I w rodzinie, omówienie wyników 
badań własnych dot.: relacji małżeńskich badanych rodziców, ich postaw rodzicielskich i 
technik wychowawczych, stosunków emocjonalno-społecznych w badanych rodzinach. 
Badania przeprowadzono w 70 rodzinach dzieci z cukrzycą (przy czym były to rodziny z co 
najmniej 2 dzieci, ale pozostałe dzieci były zdrowe, dzieci z cukrzycą leczyły się w Lublinie i w 
Warszawie) oraz w 70 rodzinach zdrowych dzieci uczęszczających do szkół podstawowych w 
Lublinie i w woj. lubelskim. 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Wolny dostęp – zwarte 

16. Thompson, Jenny : Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / 
Jenny Thompson ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe 
PWN, 2013. - IX, [1], 113 s. ; 24 cm. - Bibliogr. przy rozdz. 
Sygn. 253372 Czytelnia 
Sygn. 253373 Wypożyczalnia 

17. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole 
ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / 
pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 
2005. - 252 s. : rys., tabl. ; 24 cm. - Bibliogr. s. [246]-249 
Sygn. 239732 Czytelnia 
Sygn. 239733, 239734 Wypożyczalnia 

18. Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / 
red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. 
- 322, [2] s. ; 21 cm. – (Pedagogika Specjalna). - Bibliogr. i webogr. po rozdz. 
 Autorzy dostarczają podstawowych informacji o istocie, przyczynach i specyfice najczęściej 
występujących chorób przewlekłych oraz ich wpływie na dziecko i jego funkcjonowanie w 
szkole. Omawiają takie choroby, jak: astma oskrzelowa, białaczka i inne choroby 
nowotworowe, cukrzyca, fenyloketonuria, hemofilia, mózgowe porażenie dziecięce, 
mukowiscydoza, zespół Turnera, zaburzenia słuchu, otyłość, padaczka, HIV, choroby układu 



sercowo-naczyniowego, choroby układu oddechowego, choroby przewodu pokarmowego i 
wątroby, ADHD, zespół Tourette’a, odmowa chodzenia do szkoły (informacje podstawowe, 
problemy dziecka, sytuacja szkolna, wspieranie rozwoju i leczenia, zasady postępowania w 
przypadku nasilenia choroby). 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Czytelnia Pedagogiczna 
Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – Magazyn parter 

19. Zatorska, Katarzyna : Warunki i możliwości zaspokajania specjalnych potrzeb 
edukacyjnych w szkole. Z opinii dyrektorów szkół ogólnodostępnych // W: Edukacja 
alternatywna w XXI wieku / red. Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwierski. – Poznań; 
Kraków : Impuls, 2010. – S. 529-540 
Dostęp online: 
https://books.google.pl/books?id=P6KXQ_HJchEC&pg=PA8&dq=specjalne+potrzeby
+edukacyjne&hl=pl&sa=X&ei=uoKiVOCgK6X5yQPCmYHIBg&ved=0CDwQ6AEwBjg
U#v=onepage&q=specjalne%20potrzeby%20edukacyjne&f=false 

Wydawnictwa ciągłe 

20. Bakiera, Agata : O nastolatkach chorych na cukrzycę / Agata Bakiera // „Remedium”. 
- 2012, nr 7/8, s. 44-45 
Psychologiczne funkcjonowanie młodych osób chorych na cukrzycę.  

21. Barańska, Janina : Dorastanie z cukrzycą / Janina Barańska // „Gazeta Szkolna”. - 
2001, nr 50, s. 15  
Uczniowie chorzy na cukrzycę, wskazania dla nauczycieli. 

22. Belka, Marta : Percepcja konsekwencji społecznych własnej choroby u dzieci z 
cukrzycą insulinozależną / Marta Belka // „Szkoła Specjalna”. - 2008, [nr] 2, s. 133-
140 
Funkcjonowanie pacjentów z cukrzycą insulinozależną - Kwestionariusz Życia z Chorobą 
Przewlekłą. 

23. Chomka, Magdalena : Słodki uczeń w twojej klasie / Magdalena Chomka // 
„Psychologia w Szkole”. - 2007, nr 4, s. 137-148 
Opieka nad chorym na cukrzycę dzieckiem w szkole. Współpraca nauczyciela z chorym 
uczniem i z jego rodzicami. Plan leczenia cukrzycy w szkole. 

24. Cybulski Kazimierz. : Lekcje wychowania fizycznego-również dla dzieci i młodzieży z 
cukrzycą / Kazimierz Cybulski // „Lider”. – 2003, nr (5), s. 18-19 

25. Czerwone kropki // „Przegląd Oświatowy”. - 2008, nr 7, s. 15-16 
Dziecko chore na cukrzycę w szkole masowej. 

26. Czupryniak, Anna : Dzieci i młodzież z cukrzycą w szkole oraz wybór kształcenia 
zawodowego / Anna Czupryniak // „Lider”. - 2005, nr 12, s. 14-17 

27. Dębska, Elżbieta : Cukier na wysokim poziomie / Elżbieta Dębska // „Doradca 
Nauczyciela Przedszkola”. – 2012, nr 5, s. 57-59 
Cukrzyca i jej wpływ na dziecko. 

28. Dębska, Elżbieta : Dieta i sport : cukrzyca u dzieci i młodzieży / Elżbieta Dębska // 
„Przyjaciel Dziecka”. - 2009, nr 1-6, s. 24-25 



29. Dux-Prabucka, Ewa : Czerwone kropki : samo życie - w ocenie matki i nauczycielki 
dziecka chorego na cukrzycę / Ewa Dux-Prabucka, Agnieszka Zamencka // „Bliżej 
Przedszkola”. - 2008, nr 3, s. 6-7 
Doświadczenia dotyczące dziecka w wieku szkolnym.  

30. Dyduch, Ewa : Funkcjonowanie psychospołeczne dziecka z cukrzycą / Ewa Dyduch // 
„Nowa Szkoła”. - 2003, nr 4, s. 38-40 
Dziecko z cukrzycą w szkole. 

31. Fichna, Piotr : Cukrzyca stawia zadania / Piotr Fichna // „Przegląd Oświatowy”. - 
2007, nr 19, s. 15-16 
Cukrzyca typu 2 u dzieci i młodzieży. Przyczyny. Sposób życia. Zapobieganie. 

32. Gołaska, Paulina : Dlaczego nie mogę jeść tego, co inne dzieci? / Paulina Gołaska, 
Anna Nowotnik // „Wychowanie w Przedszkolu”. - 2012, nr 11, s. 18-23 
Małe dziecko chore na cukrzycę. Oznaki dobrej i złej adaptacji emocjonalnej do cukrzycy. 
Reakcje interpersonalne a cukrzyca. Sztuka samodyscypliny. Edukacja dzieci z cukrzycą. 
Metody wspierania dzieci. Terapia tańcem. Metoda Weroniki Sherborne. 

33. Kocemba, Iwona : Gorycz słodkiego życia / Iwona Kocemba // „Charaktery”. - 2009, 
nr 5, s. 80-[83] 
Cukrzyca u dorosłych i dzieci - objawy, terapia, skutki. 

34. Lelowicz, Alicja : "Słodkie dzieci" w szkole / Alicja Lelowicz // „Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze”. - 2006, nr 9, s. 62 
Dzieci chore na cukrzycę w środowisku szkolnym. 

35. Łoskot, Małgorzata : Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji XXI 
wieku / Małgorzata Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. - 2010, nr 20, s. 4-9 
Kim jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - nie potrafi podołać wymaganiom 
programu nauczania obowiązującego- ale także uczniowie szczególnie uzdolnieni i z 
talentem. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

36. Łoskot, Małgorzata : Uczeń z chorobą przewlekłą w szkole masowej / Małgorzata 
Łoskot // „Głos Pedagogiczny”. - 2012, nr 35, s. 4-7 
Choroby przewlekłe występujące bardzo często u uczniów: alergia, cukrzyca, epilepsja, wady 
serca. Podawanie leków uczniom w szkole. Zadania pedagoga szkolnego. 

37. Oszwa, Urszula : Dziecko z cukrzycą w klasie szkolnej / Urszula Oszwa // 
„Remedium”. - 2004, nr 1, s. 10-11 
Zadania nauczyciela wobec dziecka chorego. 

38. Pyczek, Danuta : Zastosowanie nowoczesnych metod monitorowania glikemii u 
dziecka poniżej 6 roku życia chorującego na cukrzycę insulinozależną / Danuta 
Pyczek, Mieczysław Szalecki // „Studia Medyczne”. - T. 28, nr 4 (2012), s. 57-60 
Nowoczesne metody insulinoterapii i monitorowania glikemii. 

39. Skwarka, Ewa : Dziecko chore na cukrzycę. [Cz. 1-2] / Ewa Skwarka // „Wychowanie 
w Przedszkolu”. -  2009, nr 9, s. 22-25; nr 10, s. 15-18 
Znaczenie współpracy personelu przedszkola oraz rodziców dziecka chorego na cukrzycę. 
Wytyczne, co pracownicy przedszkola powinni wiedzieć na temat choroby, co powinno 
znajdować się w "niezbędniku" diabetyka, w co powinny być wyposażone "kącik diabetyka" 
oraz przedszkolna kuchnia. 



40. Szewczyk, Leszek : Psychologiczne problemy dzieci chorych na cukrzycę / Leszek 
Szewczyk, Magdalena Wiśniowiecka // „Przyjaciel Dziecka”. - 2001, nr 4-6, s. 20-22 
Na podstawie przeprowadzonych badań omówiono odrębność psychiki dziecka chorego na 
cukrzycę. 

41. Wysocka, Katarzyna : Dzieci diabetycy / Katarzyna Wysocka // „Edukacja i Dialog”. – 
2000, nr 4, s. 42-46 
Problemy dzieci chorych na cukrzycę, interakcje z otoczeniem. 

42. Zegarlicka-Poręba, Maria : Cukrzyca bez tajemnic / Maria Zegarlicka-Poręba // 
„Psychologia w Szkole". - 2006, nr 1, s.129-138 
Uczeń chory na cukrzycę w szkole: zasady postępowania, rola nauczycieli, na lekcjach wf, na 
egzaminie, na wycieczce, współpraca z rodzicami. 


