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Serdecznie dziękuję  za Pana głos potwierdzający konieczność  wprowadzenia 
zmian w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Pragnę  podkreślić, że uczniowie ci są  objęci szczególną  troską  
Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Obecnie trwają  prace, które mają  na celu wzmocnienie oddziaływań  
edukacyjnych 'oraz rewalidacyjnych kierowanych do • uczniów 
z niepełnosprawnościami. Celem zmian me być  umożliwienie rzeczywistego 
włączania dzieci niepełnosprawnych do ich grupy rówieśniczej. 

Jednym z ważnych elementów naszych działań  jest podjęcie prac związanych 
z wdrożeniem diagnozy funkcjonalnej będącej podstawą  do planowania 
i udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w systemie oświaty, a także oceny 
efektywności tej pomocy. Diagnoza funkcjonalna z wykorzystaniem 
Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia 
(ICF) umożliwi przejście od modelu opartego na rozpoznaniu medycznym na 
rzecz modelu społecznego, bazującego na analizie funkcjonowania dziecka 
z uwzględnieniem wpływu środowiska. 

Dodatkowo, Ośrodek Rozwoju Edukacji, jednostka podległa MEN, prowadzi 
projekt poświęcony opracowaniu standardów pracy poradni 
psychologiczno-pedagogicznych oraz nowoczesnych narzędzi 
diagnostycznych uwzględniających założenia diagnozy funkcjonalnej. 

Mając na uwadze konieczność  wypracowania rozwiązań  umożliwiających 
efektywniejsze zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb dzieci, MEN zainicjował  
również  współpracę  z innymi resortami, a także Polskim Biurem WHO oraz 
Radą  ds. Międzynarodowej Klasyfikacji Niepełnosprawności i Zdrowia. 
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W pracach nad nowymi rozwiązaniami wykorzystywane są  również  
rekomendacje Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji 
Włączającej oraz doświadczenia innych krajów, w tym Szwajcarii, Włoch 
i Portugalii. 

Edukacja włączająca jest dla nas niezwykle istotna. W 2016 roku Ministerstwo 
Edukacji Narodowej było organizatorem międzynarodowej konferencji 
poświęconej edukacji włączającej oraz międzynarodowego seminarium 
mającego na celu podzielenie się  doświadczeniami w zakresie zastosowania 
ICF do oceny potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży. 

Warto podkreślić, że coraz więcej - polskich szkół  jest dobrze 
przygotowanych do realizacji edukacji włączającej, rozumianej jako 
wspólna nauka dzieci niepełnosprawnych 'z ich rówieśnikami. Placówki te 
likwidują  bariery, przygotowują  nauczycieli do pracy z uczniami o różnych 
potrzebach edukacyjnych, zatrudniają  dodatkową  kadrę  i dostosowują  formy 
wsparcia uczniów w sposób elastyczny. Dobrym przykładem takich działań  — 
także na szczeblu międzynarodowym — jest Zespół  Szkół  w Łajskach. 

Naszym celem jest stworzenie spójnej koncepcji dotyczącej kształcenia 
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym indywidualnego 
nauczania. Obecnie 'trwają  konsultacje społeczne projektów rozporządzeń  
w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, • kształcenia 
specjalnego, zasad_działania placówek publicznych. W_ projektach tych - 
zaproponowano zmiany umożliwiające szkołom realizację  wsparcia 
ukierunkowanego na włączanie uczniów niepełnosprawnych i zapewnianie im 
pełnego uczestnictwa w życiu szkoty. Zmiany mają  na celu odbiurokratyzowanie 
procedur udzielania pomocy dziecku. Jest to niezwykle ważne, szczególnie 
w sytuacjach, w których pomimo wsparcia udzielanego przez szkołę  nie nastąpi 
poprawa funkcjonowania ucznia. Wtedy to, za zgodą  rodziców, dyrektor szkoły 
będzie mógł  wystąpić  do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej 
z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy problemu i wskazania sposobu jego 
rozwiązania. Takie działanie odciąży rodziców i ułatwi dzieciom skorzystanie 
z pomocy specjalisty w poradni. 

W pełni podzielam Pana opinię, że nieprawidłowości w obejmowaniu 
dzieci i młodzieży indywidualnym nauczaniem nie mogą  stanowić  
przesłanki do izolowania uczniów niepełnosprawnych z życia klasy 
i szkoty. 

Zgodnie z Konstytucją  RP, Konwencją  o prawach dziecka, Konwencją  
o prawach osób niepełnosprawnych, jak i przepisami oświatowymi, dzieci 
niepełnosprawne powinny być  traktowane równo i mieć  zapewniony taki sam 
dostęp do edukacji. Natomiast, jak wynika z wpływających do Ministerstwa 
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Edukacji Narodowej informacji, indywidualne nauczanie z powodu 
niepełnosprawności jest formą  izolacji, co stanowi naruszenie podstawowych 
praw człowieka. Jedynym powodem objęcia ucznia indywidualnym nauczaniem 
powinna być  choroba uniemożliwiająca lub utrudniająca uczęszczanie do 
szkoły, nie zaś  niepełnosprawność. Indywidualne nauczanie to rozwiązanie 
ostateczne, realizowane w określonym czasie — do chwili, aż  stan zdrowia 
ucznia poprawi się  i będzie on mógł  uczęszczać  do szkoty. 

Kształcenie ucznia niepełnosprawnego odbywa się  w oparciu o indywidualny 
program edukacyjno-terapeutyczny. Uczniowie niepełnosprawni, którzy 
wymagają, obok pracy w grupie, również  indywidualnych zajęć  
edukacyjnych, powinni mieć  je zorganizowane. Dlatego w projekcie 
rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania 
i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie 
i zagrożonych niedostosowaniem, będącego obecnie w konsultacjach 
społecznych, zostanie wskazana wprost taka możliwość, z której dotychczas 
rzadko korzystano mimo braku przeszkód prawnych. 

Na kształcenie dzieci niepełnosprawnych przeznaczanych jest ponad 
6,5 mld zł  rocznie z budżetu państwa. Kwoty te rosną  od wielu lat. Dzieje 
się  tak pomimo spadku liczby uczniów. Od roku 2009 do 2016 kwota naliczana 
odrębnymi wagami z tytułu kształcenia specjalnego wzrosła o 2,3 mld zł  
(58 proc.). W tym samym okresie_ subwencją  oświatowa niezwiązana 
z kształcenieri.  specjalnym wzrosła o -Ok. 26 proc, a liczba uczniów, na-  których 
naliczana jest subwencja spadła o 12 proc. 

Przepisy ustawy Prawo oświatowe w art. 11 ust. 6 zobowiązują  jednostki 
samorządu terytorialnego do przeznaczania na zadania związane ze specjalną  
organizacją  nauki i metod pracy środków w wysokości nie niższej niż  
otrzymywane na ten cel w części oświatowej subwencji ogólnej. 

Dzieci i młodzież  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, których stan 
zdrowia nie uniemożliwia ani nie utrudnia uczęszczania do szkoty, 
powinni uczyć  się  wraz z rówieśnikami i mieć  zapewnione odpowiednie 
wsparcie i opiekę  ze strony szkoty, zgodnie z obowiązującym prawem. 

Projektowane przepisy w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania dzieci 
i młodzieży uwzględniają  możliwość  organizowania różnych form 
uczestnictwa w życiu szkoty. Ważne, aby oprócz realizacji obowiązkowych 
zajęć  edukacyjnych w domu ucznia — jeżeli stan zdrowia na to pozwala — 
integrować  ucznia z jego środowiskiem i zapewnić  mu odpowiednie warunki 
rozwoju. 
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Dyrektor będzie umożliwiał  uczniowi także udział  w zajęciach rozwijających 
zainteresowania oraz uzdolnienia, w tym w szczególności w uroczystościach 
i imprezach szkolnych. Analizowane są  także możliwości wprowadzenia innych 
regulacji w procedowanych obecnie aktach prawnych, tak aby żadne dziecko 
wymagające wsparcia nie pozostało bez pomocy. 

Odnosząc się  do przedstawionej propozycji dotyczącej pozostawienia wyłącznie 
w kompetencji zespołów orzekających działających w poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych decyzji, czy dziecko będzie• realizowało 
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub 
obowiązek nauki w grupie rówieśników przy wsparciu nauczyciela 
wspomagającego, czy też  w formie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania, pragnę  zwrócić  
uwagę  na fakt, że dotychczasowe przepisy doprowadziły do nieprawidłowości 
w zakresie orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania i konieczności 
zmian w przepisach prawa. 

Obecnie trwają  prace wewnętrzne nad projektem rozporządzenia w sprawie 
orzeczeń  i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w którym 
znajdą  się  rozwiązania dotyczące wydawanych zaświadczeń  przez lekarzy, 
będących podstawą  do wydawania orzeczeń  o potrzebie indywidualnego 
nauczania. - 
Ministerstwo Edukacji Narodowej z uwagą  wsłuchuje się  we wszystkie 
propozycje dotyczące organizowania kształcenia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym indywidualnego nauczania. 

W związku z wpływającymi uwagami przedłużono konsultacje społeczne 
projektu, tak aby wszystkie zainteresowane strony miały możliwość  zgłoszenia 
swoich propozycji zmian. Dodatkowo, 15 maja br. w Centrum Dialogu 
Społecznego odbędzie się  spotkanie dotyczące planowanych zmian 
w kształceniu dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na 
które zaprosiłam przedstawicieli środowisk zainteresowanych tym tematem. 

Jestem przekonana, że nasza wspólna troska o dobro dzieci i młodzieży ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi pozwoli na przygotowanie takich 
rozwiązań  legislacyjnych, które przyczynią  się  do poprawy warunków edukacji 
uczniów z niepełnosprawnościami. 
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