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od lat w szczegolnym zainteresowaniu Rzecznika Praw Dziecka pozostaje sytuacja
uczniów

z

rőŻnego rodzaju deficytami. Wynika

to nie tylko z ustawowego obowiązku

Rzecznikal, ale przede wszystkim zliczby kierowanych w tym zakľesie wniosków o podjęcie

interwencji. Podkreślenia wymaga' Żę edukacja dzięcka

Ze Specjalnymi

potľzebami

edukacyjnymi jest zagadnieniem szczególnym dla każdego społeczeństwa, bo jest to uczeń
wymagaj ący, stawiaj ący szkole trudne wy zw ania.

Wielokrotnie występowałem do Ministľa Edukacji Naľodowej wskazując na problemy
tej grupy dzięciz, wnosiłem takze uwagi do opiniowanych aktów prawnych3' Z kierowanych

do mnie interwencji nadal jednak wynika, Że zarőwno rodzice dzieci ze szczegőlnymi
potľzebami edukacyjnymi. jak i same dzięci, borykają się z wieloma problemami szkolnymi,
a obowiązujące uregulowania prawne nie zawsze są stosowane w praktyce ptZęZ dyľektoľów

szkół

i

pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Można odnieśćwrażenie,

Że nie wszystkie osoby odpowiedzialne za ich ľealizację po prostu je znają' Skaľżący
sygnalizują teŻ pľoblemy

w

realizowaniu przez szkoły zalecen

1

z opinii i

Rzecznik szczególnc1 tl'oskq i ponlocq otączą clzieci niepełnosprawne- art. 3. ust 4. Ustawy
2000 r. o Rzeczniktl Pľcĺw Dzieckcl (Dz.U. z2017 r. poz. 922).
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wydawanych dzieciom pÍZeZ poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
braku toleľancji wobec tych uczniów (dotyczy to
zachowania

i

emocji)

i

wynikające

z

w

opisują pľzypadki

szczegőlności dzieci

z

zabwzęniami

braku zrozumienia potrzeb tych dzieci konflikty

w zespołach klasowych, niejednokĺotnie obejmujące już nie tylko dzieci, ale

i

dorosłych.

RozŻaleni rodzice wskazują na problem wykluczania ich dzieci z gtona ľówieśników, z Życia

klasy (niekiedy wľęcz izolację) oraz bĺak dostatecznego wspaľcia udzielanego im w nauce'
w budowaniu ľelacji społecznych, a samym ľodzicom _ w ich wychowaniu.

W

o

ze specjalnymi potľzebami (ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb dzieci z dysfunkcjami) powołałem Zespół ds. ĺl/ypracou,ania
trosce

ľealizację praw ďzieci

Zaleceń do Pracy z Dziećmi ze Specjalnymi Potľzebami Edukacyjnymi' W jego skład weszli:

pedagodzy specjalni

i

psycholodzy, członkowie organizacji pozarządowych działający

na rzecz wspierania dzieci

z

niepełnosprawnościami i deficytami ľozwojowymi,

pľacownicy naukowo-dydaktyczni oÍaz ľodzice uczniów

ze

a

także

specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi. Zadaniem Zespołu było wypracowanie propozycji rozwiązań systemowych,

których rea|izacja mogłaby popľawić sytuację tych dzieci w systemie edukacji. Wnioski
Z ptac tego Zespołu przekazuję Pani Minister w załączeniu.

Zdecydowana większośćkierowanych do mnie interwencji dotyczy ogólnodostępnych

szkół podstawowych. W ocenie Rzecznlka Praw Dziecka idea edukacji włączającej jest
ze wszech miar godna poparcia

i

wdrożenia w jak najszerszym zakľesie. Dlatego uznałem,

Że zdiagnozowanie sy.tuacji dzieci Zę specjalnymi potľzebami' edukacyjnymi
w ogólnodostępnej szkole podstawowej moŻe w istotny sposób przyczynić się
do sformułowania wniosków służących rozwiązaniu występujących problemów' W tym celu

zleciłem przeprowadzenie badan sondażowych na ten temat naukowcom

z

Uniwersýetu

Maľii Curie-Skłodowskiej w Lublinie _ dľ hab. pľof. UMCS Agnieszce Lewickiej-Zelent

i dr

Dorocie Chimicz.

W

tworzeniu naľzędzi badawczych ankiet skierowanych

do dyrektoľów szkół' nauczycieli i ľodziców dzięci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

-

aktywnie uczestniczyli takze członkowie Zespołu. Badaniem objęto 76 losowo wybľanych

szkőł z uwzględnieniem reprezentacji wszystkich województw oraz sýuacji szkół wiejskich
i miejskich. Ankiety wypełniło 70 dyrektorów, l935 nauczycieli i 445 rodziców.

Pozyskane w toku badania opinie dyrektorów, nauczycieli i rodziców, pľzedstawione

w foľmie raportu, ptzekazuję Pani Minister z wnioskiem o zapoznanie się z zawartymi tam
spostrzeżeniami dotyczącymi sýuacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2

Jednocześnie, działając na podstawie art. 10a oraz art.

1l

ustawy

z

dnia

6 stycznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. z 2017 r. poz. 91|), zwľacam się do Pani Ministeľ

z

wnioskiem

o

podjęcie działan ukierunkowanych na popľawę sýuacji uczniów

ze specjalnymi potľzebami edukacyjnymi i zagwarantowanie, Że ich prawo do nauki
w warunkach zapewniających im pełnię rozwoju będzie ľealizowane' Wnoszę ľównież
o włączenie ww. problematyki do zadan wykonywanych w sposób szczegőlĺy pÍZeZ
Kuratorów oświaty w ľamach nadzoru pedagogicznego.
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ZaŁączniki:

1. Raport Rzecznika Praw Dziecka przygotowany na podstawie sondażu opinii
rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół dotyczący zaspokajania potrzeb

i

ľespektowania praw uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE)

w ogólnodostępnej szkole podstawowej

2. Zalecenia Rzecznika Pľaw Dziecka w zakresie rozwięań

systemowych

usprawniaj ących kształcenie dzięci ze specj alnymi potrzebami edukacyj nymi
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