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Według rozdzielnika 

Stosownie do postanowień uchwały Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. 

- Regu lamin pracy Rady Ministrów (M.P. Nr 13, poz. 221 , z późn. zm.), kieruję 

projekty s iedmiu rozporządzeń: 

1) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół; 

2) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach; 

3) projekt rozporządzenia Ministra Edukacj i Narodowej w sprawie szczegółowych 

zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym 

publicznych poradni specjalistycznych; 

4) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, 

szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych; 

5) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych 

przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach; 



6) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów 

i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci 

i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej 

przez rodziców za pobyt dzieci w tych placówkach; 

7) projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

- zawierające propozycje rozwiązań w obsza rze kształcenia uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz pomocy psycholog iczno-pedagogicznej - z uprzejmą 

prośbą o zgłoszenie uwag w możliwie najkrótszym terminie, również w formie 

elektronicznej na adres: dzse_men@men.gov .p l . 

Teksty rozporządzeń są publ ikowane na stronie internetowej www.men.qov.pl 

w Biuletynie Informacji Publ icznej , w zakładce „Akty prawne - Projekty aktów 

prawnych". 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że brak odpowiedzi w powyższym terminie 

pozwolę sobie uznać za akceptację projektów. 

W projektach wykorzystano propozycje wielu środowisk, które włączyły się 

w do tychczasowe konsultacje podczas regionalnych konferencji poświęconych 

zmianom w poszczególnych województwach. 

Od 1 września 2009 r. polskie przedszko la , szkoły i placówki rozpoczęły realizację 

nowej podstawy programowej wychowania przedszko lnego i kształcenia ogólnego, 

która bardzo dużo uwagi poświęca indywidualizacji pracy z dz ieck iem na zajęciach 

edukacyjnych. 

Proponowane obecnie zmiany są kontynuacją przyjętych w podstawie programowej 

rozwiązań. Sk ie rowane są między innymi do uczniów wybitnie uzdoln ionych, którym 

szkoła powinna pomóc w rozwijaniu pasji i zdolności. Służą także objęciu 

odpowiednią pomocą dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, n iedostosowanych 

społecznie, jak i przewlekle chorych czy przybywających do polskich szkół z innych 

systemów edukacj i , wychodzą naprzeciw dz iec iom i młodzieży ze środowisk 

zan iedbanych ekonomiczn ie czy kulturowo. To ważne rozwiązania przyjęte w trosce 

o każde dz iecko, o każdego ucznia . 
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Przygotowane propozycje są zaproszen iem do efektywniejszej niż dotychczas 

współpracy k ierowanym nie tylko do nauczyciel i , pedagogów, psychologów, 

logopedów i innych specjal istów pracujących zarówno w przedszko lach, szkołach jak 

i poradniach psycho log iczno-pedagogicznych, dzięki którym możl iwe jest 

powodzen ie zmian , ale także do rodziców dzieci i młodzieży. Nauczyc ie le pracujący 

na co dzień z uczniami najlepiej wiedzą, jakie przejawiają oni zdolności , co sprawia 

im najwięcej problemów. Zg romadzone przez nauczyciel i i specjalistów informacje 

0 konkretnym uczniu powinny być p rzekazane rodzicom, którzy nie z a w s z e potrafią 

zauważyć słabe czy mocne strony w rozwoju psychof izycznym swojego dz iecka. 

Wskazówki ot rzymane z przedszko la , szkoły lub placówki pozwolą im na 

ukierunkowaną aktywność mającą na celu jak naj lepsze wykorzystanie potencjału 

dz iecka i możl iwie naj lepsze współdziałanie z nauczyc ie lami i specjal istami 

w rozwiązywaniu jego problemów i pokonywaniu trudności. Zdaję sobie sprawę 

z tego, że już dzisiaj potrzeby uczniów są przedmiotem troski kadry pedagogicznej , 

ale zaproponowane regulacje prawne uporządkują i usystematyzują do tychczasowe 

zadan ia . 

To właśnie w środowisku nauczan ia i wychowania powinna być jak najszybciej 

określona potrzeba i udzie lone dz iecku odpowiednie do niej wsparc ie . P rowadzona 

już teraz - zgodn ie z nową podstawą programową - obserwacja w przedszko lach, 

służąca ocenie gotowości dz iecka do podjęcia nauki w szko le podstawowej, 

dos tarcza wielu cennych informacji i pozwala na projektowanie działań korygujących 

1 wspomagających jego rozwój. 

Chcia łabym, żeby w codzienną misję szkoły podstawowej, a tym s a m y m w pracę jej 

nauczycie l i wp isana została obserwacja uczniów, pozwalająca na dostrzeżenie 

symptomów ewentualnych trudności czy problemów, a także przejawianych 

indywidualnych zainteresowań. Standardowym działaniem szkoły powinno być 

w c z e s n e rozpoznanie ryzyka wystąpienia specyf icznych trudności w uczeniu się czy 

innego rodzaju dysfunkcji i szybkie, odpowiednie do potrzeb wsparc ie . 

G imnaz jum i szkoła ponadgimnazja lna mają stać się mie jscem, w którym młodzież 

przede wszystk im uzyska pomoc w dokonywaniu niezwykle trudnych wyborów drogi 

da lszego kształcenia albo wykonywanego w przyszłości zawodu , miejscem 

zapewnia jącym dostęp do informacji, doradztwa i poradnictwa zawodowego. 

3 



Proponowany pakiet rozporządzeń, poza dotychczas s tosowanymi oddziaływaniami, 

zakłada wprowadzen ie opisanej dalej procedury. 

1. Zespół nauczycie l i prowadzących zajęcia edukacyjne z konkretnym uczniem albo 

na podstawie pos iadanych w szko le orzeczeń lub opinii z poradni psycholog iczno-

pedagogicznej , albo na podstawie własnych obserwacj i (nauczyciele są w stanie 

samodz ie ln ie zaobserwować na przykład szczególne uzdolnienia ucznia w jakiejś 

dz iedzin ie, środowiskowe zan iedban ia edukacyjne lub fakt, że uczeń nie z n a 

dobrze języka polsk iego po kilkuletnim pobycie za granicą) zakłada uczniowi 

Kartę Potrzeb i Świadczeń kwalif ikującą go jako posiadającego specjalne 

potrzeby edukacyjne. 

2. W Karc ie powinien być wskazany powód jej założenia oraz proponowany sposób 

dostosowania planu pracy z uczn iem do jego potrzeb. 

3. Zespół nauczycie l i może - zależnie od swojej oceny potrzeb - zaprosić do 

udziału w podejmowaniu decyzj i dotyczącej założenia Karty specjalistów 

zatrudnionych w szko le (np. pedagoga czy psycho loga szkolnego) lub w poradni 

opiekującej się szkołą. W pracach Zespołu mają prawo uczestniczyć rodzice 

ucznia . Jeśli nie zechcą wziąć w nich udziału, bezwzględnie powinni być 

informowani o ustaleniach Zespołu. 

4 . Propozyc je Zespołu mogą dotyczyć zarówno za lecanego nauczyc ie lom sposobu 

pracy z uczn iem na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych (jak np. poszerzen ie 

lub dostosowanie wymagań, potrzebne wyposażenie s tanowiska pracy ucznia , 

itp.), jak również za lecanych dodatkowych zajęć określonego rodzaju. L iczba 

dodatkowych godzin podlega akceptacji dyrektora szkoły i organu ją 

prowadzącego. Jeśli uczeń ma orzeczoną niepełnosprawność (czyli na jego 

edukację organ prowadzący otrzymuje zwiększoną subwencję), dyrektor szkoły 

i organ ją prowadzący powinni zaakceptować dodatkowe godziny dla ucznia -

zgodn ie z potrzebami zależnymi od rodzaju niepełnosprawności, na podstawie 

rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczan ia w szkołach publ icznych. 

Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym przydzie la dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych 

zajęć rewal idacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi. W przypadku szkół 

specja lnych godziny te wpisane są w ich ramowe plany. W pozostałych 

wypadkach ewentualne potrzebne dodatkowe godziny dla uczn ia mogą 
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pochodzić z puli tzw. godzin do dyspozycj i dyrektora, również z puli godzin z art. 

42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b Karty Nauczyc ie la . Godz iny te w pierwszej kolejności 

powinny być p rzeznaczane na specjalne potrzeby uczniów, a na inne ce le 

wówczas, jeśli te specjalne potrzeby są w szko le zaspokojone. 

5. Zespół pracujący z udziałem rodziców uczn ia i - w razie potrzeby - zaproszonych 

specjalistów, spotykając się przynajmniej raz w roku i dokumentując swoje 

działania poprzez wypełnianie Karty Potrzeb i Świadczeń, ocen ia skuteczność 

oddziaływań prowadzonych wcześniej wobec dz iecka (czy przyniosły one 

zamierzone rezultaty), wspólnie określa potrzeby i kon ieczne formy wsparc ia 

dz iecka , proponuje ich ewentualną modyfikację. 

6. Spec ja l is tyczna, pogłębiona d iagnoza uczniów, w szczególności w sytuacjach, 

gdy udzie lone w przedszko lu , szko le czy placówce wsparc ie nie jest 

wystarczające, będzie wykonywana, jak dotychczas, w poradniach 

psycho log iczno-pedagog icznych. O n e też będą w stosunku do niektórych 

uczniów mie jscem prowadzenia potrzebnego rodzaju terapii. 

Właściwie rea l izowane w przedszko lach, szkołach i p lacówkach kształcenie uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz świadczona tam pomoc 

psycho log iczno-pedagog iczna mają pomóc uczniom i zapob iec kulturowo-społecznej 

izolacji rodzin i dz ieci o różnego rodzaju potrzebach. 

Konsekwencją wprowadzen ia tych rozwiązań ma być powstanie spójnego modelu 

kształcenia, dostrzegającego na wszystk ich etapach edukacyjnych problemy 

szczególnie ważne dla każdego uczn ia i poświęcającego im jak najwięcej uwagi. 

Jednocześnie, do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych 

sk ierowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, 

zawierający regulacje również w op isywanym wyżej obszarze . Dyrektor szkoły będzie 

mógł decydować, po zasięgnięciu opinii op isywanego wyżej Zespołu, 

o dostosowaniu , w uzasadn ionych przypadkach, warunków przeprowadzan ia 

sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych do indywidualnych potrzeb zdających. 

Decyz ja ta będzie możl iwa dzięki dokonywanej przez Zespół ocenie specjalnych 

potrzeb edukacyjnych uczniów oraz sposobów ich zaspoka jan ia . Rozpoznan ie 

dokonane przez nauczycie l i i specjalistów i wyrażona przez nich opinia stanowić 
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może wystarczającą podstawę do stworzenia uczniowi właściwych warunków 

egzaminacy jnych. 

Ponadto, zmian ie ulegnie do tychczasowa formuła d iagnozowania w poradniach 

psycholog iczno - pedagog icznych specyf icznych trudności w uczeniu i wydawania 

opinii w tej sprawie. Poradn ie będą mogły wydawać uczniowi opinię nie później niż 

do ukończenia przez niego szkoły podstawowej, a w przypadku uczniów klas VI, nie 

później niż do 30 września roku szko lnego, w którym przystępują oni do 

sprawdzianu. 

Podkreślić należy przy tym fakt, że w przypadku wielu z proponowanych zmian 

przewidziany jest odpowiednio długi c z a s na ich wdrożenie. Rozwiązania dotyczące 

organizowania wszystk im uczn iom tego potrzebującym odpowiedniego wsparc ia 

powinny zacząć w szkołach funkcjonować w trakcie roku szko lnego 2010/2011, 

w którym to należy odpowiednio zmodyf ikować statuty szkół i placówek. W roku 

szko lnym 2011/2012 nowe procedury zaczną funkcjonować również w systemie 

egzaminacy jnym. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu 

i egzaminów na podstawie opinii zespołów nauczyc ie lsk ich będzie możl iwe po 

przynajmniej roku funkcjonowania w szkołach nowych rozwiązań dotyczących 

wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Projektowane akty prawne powinny być wprowadzone blokowo, z uwagi na 

konieczność uwzględnienia zmian w tym s a m y m czas ie - równolegle w wielu 

rozporządzeniach. W ten sposób wyel iminowane zostanie ryzyko braku spójności 

przepisów w prawie oświatowym. 

Zwracam się dlatego z uprzejmą prośbą o analizę przesłanych projektów łącznie. 

Tylko wtedy dadzą one pełny obraz projektowanych zmian , bowiem zap isy 

poszczególnych rozporządzeń wzajemnie się uzupełniają, bądź regulacja zawarta 

w jednym jest konsekwencją lub odesłaniem do kolejnego. 

Wszys tk ie otrzymane od Państwa uwagi zostaną wnikliwie zana l i zowane i mogą 

przyczynić się do nadania osta tecznego brzmienia przesyłanych rozporządzeń. 
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