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Szanowny Panie Rzeczniku, 

w związku z pismem o sygnaturze ZEW.422.19.2017.ES z dnia 1 września 2017 r., 

uprzejmie proszę  o przyjęcie poniższych wyjaśnień: 

W obecnym stanie prawnym przepisy wykonawcze wydane przez ministra właściwego 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa-  narodowego w sprawie ramowych planów nauczania 

w publicznych szkołach i placówkach artystycznych nie zawierają  regulacji umożliwiających 

przedłużenie okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o niepełnosprawności. 

Porównując powyższe z uregulowaniami zawartymi w przepisach wykonawczych wydanych 

przez Ministra Edukacji Narodowej, istotnie należy zgodzić  się  ze stanowiskiem Pana 

Rzecznika, stwierdzającym dysproporcję  prawną  we wzmiankowanym zakresie. Dodatkowym 

aspektem, który w opisywanej kwestii powinien być  wzięty pod uwagę, jest realizowanie 

przez niektóre typy szkół  artystycznych także kształcenia ogólnego, co oznacza, że uczniowie 

tych szkół  powinni posiadać  te same uprawnienia, co uczniowie szkół  nieartystycznych. 

Biorąc pod uwagę  powyższe, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wdrożył  
za pośrednictwem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej proces 

legislacyjny w zakresie wydania rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych. 

Projektowane rozporządzenie wprowadzi do istniejącego aktu prawnego przepisy 

umożliwiające postulowane przez Pana Rzecznika przedłużenie okresu nauki dla uczniów 

posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o jeden rok na każdym etapie edukacyjnym, 

a w przypadku uczniów realizujących naukę  w klasach szkół  artystycznych realizujących 

także kształcenie ogólne, odpowiadających II etapowi edukacyjnemu w szkole podstawowej — 

o dwa lata. Warunki, sposób i forma udzielenia powyżej wspomnianego zezwolenia 

odzwierciedlają  identyczny stan prawny, co w odnośnym rozporządzeniu Ministra Edukacji 
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Narodowej. Projekt rozporządzenia w najbliższych dniach zostanie przekazany do uzgodnień  
międzyresortowych oraz do konsultacji z partnerami społecznymi i związkowymi. 

Z poważaniem 

Wanda Zwinogrodzka 

WOUC, (ii,  /lA,0 .17,,  11A-f2_ 

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, oo-071 Warszawa, tel.: 22 42 10341, fax: 22 826 7722, e-mail: podsekretarz.zwinogrodzka@mkidn.gov.pl  


