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ZEW/500/31-2/201 3/MP

Pani
Krystyna Szuniłias
Minister Edukacji Narodowej

ponownie chciałbym zwrócić uwagę Pani Minister na prawa dzieci

z niepełnosprawnością, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Nadal otrzymuję sygnały od rodziców dotyczące problemów z zapewnieniem

dzieciom dowozu na zajęcia ze wczesnego wspomagania rozwoju. Dostrzegam więc pilną

potrzebę rozszerzenia obowiązku wynikającego z art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) o dzieci korzystające

z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (od chwili wykrycia niepełnosprawności

do podjęcia nauki w szkole).

W 2 rozporządzenia z dnia 3 lutego 2009 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zostały wskazane miejsca, w których

może być ono organizowane (mogą je prowadzić placówki dysponujące niezbędnym

sprzętem i środkami dydaktycznymi, umożliwiającymi realizację wskazań zawartych w opinii

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię

psychologiczno-pedagogiczną). W sytuacji, gdy najbliższe szkoły i placówki nie mają ww.

możliwości, rodzice dzieci z niepełnosprawnością szukają innego miejsca — niejednokrotnie

znacznie oddalonego od miejsca zamieszkania — w którym mogłyby one zostać objęte

fachowym wsparciem. Udzielenie pomocy dziecku w takich przypadkach wiąże się jednak

z koniecznością zorganizowania dowozu. Niestety, m. in. z powodu niskiego statusu

ekonomicznego wielu rodzin, często nie jest to możliwe. W konsekwencji — wiele dzieci

z niepełnosprawnością ma utrudniony dostęp do realizacji wczesnego wspomagania.



Pragnę nadmienić, iż ten problem zgłaszałem Ministrowi Edukacji Narodowej

w piśmie z 1 kwietnia 2011 r. (znak: ZEWł072I152!201 1,”\T). Ponadto, w opinii z 10 lipca

2013 r. (znak: ZEW/071/15-3/2013/MP), dotyczącej projektu rozporządzenia zmieniającego

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. Nr 23, poz. 133), zwróciłem

uwagę także na zbyt małą liczbę godzin przeznaczonych na zajęcia w ramach wczesnego

wspomagania. W opinii rodziców, ustalony w 4 ust. 1 ww. rozporządzenia wymiar godzin

(tj. od 4 do 8 godzin w miesiącu) nie gwarantuje realizacji potrzeb dziecka

z niepełnosprawnością.

W odpowiedzi z dnia 9 sierpnia 2013 r. (znak: DZSE-WSPE-KT-0211-1!13) Pan

Minister Tadeusz Sławecki Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej —

podzielił stanowisko, iż taka liczba godzin może nie być wystarczająca na realizację celów

terapeutycznych, wynikających z potrzeb dziecka z niepełnosprawnością. Jednocześnie.

zaznaczono, iż wprowadzeńie zmian w zakresie zwiększenia liczby godzin wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka wymagałoby podjęcia .analizy pod kątem potrzeby zmian

przepisów prawa regulujących ofertę w zakresie wsparcia małego dziecka niepełno sprawnego

podmiotów niebędących jednostkami systemu oświaty” oraz, że ze względu na potrzebę

pilnego wprowadzenia w życie projektowanego rozporządzenia poszerzenie zakresu zmian,

zgodnie ze zgłoszoną przeze mnie uwagą, nie jest możliwie.

W związku z powyższym, na mocy art. lOa i art. 11 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r.

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zyacarn się do Pani Minister

z prośbą o podjęcie działań zmierzających do realizacji przedstawionych przeze mnie

postulatów, które — moim zdaniem — znacznie poprawią funkcjonowanie najmłodszych dzieci

z niepełnosprawnością oraz realizację ich praw.
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MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

DZSE-WSPE-BM-523-123/13 Warszawa, dnia października 2013 r.

Pan
Marek Michalak
Rzecznik Praw Dziecka

odpowiadając na pismo nr ZEWI00I3l-2/2O13IMP z dnia 1 października

2013 r., w sprawie praw dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

uprzejmie wyjaśniam.

Ministerstwo Edukacji Narodowej od 2008 r. konsekwentnie wprowadza zmiany

w przepisach prawa, które mają na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży

z niepełnosprawnościami powodzenia na wszystkich etapach edukacyjnych,

wyrównujące ich szanse edukacyjne, zapewniające odpowiednie warunki do

nauki i pomoc psychologiczno-pedagogiczną, dostosowane do ich potrzeb

i możliwości rozwojowych.

Możliwość organizowania w systemie oświaty działań stymulujących rozwój

małego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki

w szkole, wprowadzona została w roku 2005.

Na podstawie art. 71 b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, z późn. zm.), w przedszkolach i szkołach

podstawowych, w tym specjalnych, w specjalnych ośrodkach szkolno-

wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach

rewalidacyjno-wychowawczych oraz w publicznych i niepublicznych poradniach

psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą



być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu

pobudzania jego psychoruchowego i społecznego rozwoju.

Organizację pracy zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określa

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz.

1257).

Na realizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, przekazywane są środki

finansowe z budżetu państwa, w ramach części oświatowej subwencji ogólnej,

na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej

przez publiczną bądź niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Podstawą naliczenia tych środków jest algorytm podziału części oświatowej

subwencji ogólnej, skalkulowany wg wagi P38.

Wysokość subwencji przekazanej dla jednostek samorządu terytorialnego na

organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosiła odpowiednio:

• subwencja na rok 2010 - 54 276 tys. zł;

• subwencja na rok 2011 - 61 801 tys. zł;

• subwencja na rok 2012-77 112 tys. zł.

Natomiast koszty, które ponoszą jednostki samorządu terytorialnego w związku

z organizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, według sprawozdania

Rb28S (wydatki ponoszone w rozdziale budżetowym 85404 Wczesne

wspomaganie rozwoju dziecka) przedstawiają się następująco:

• wydatki za rok 2010 - 22 530 tys. zł;

• wydatki za rok 2011 - 29 528 tys. zł;

• wydatki za rok 2012 - 36 229 tys. zł.

Liczba dzieci, którym poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały opinie

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju w roku szkolnym 2010/2011

i 2011/2012 wg danych Systemu Informacji Oświatowej - stan na 30 września

danego roku, przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

SIO Liczba osób, którym wydano opinie
Razem

Dzieci do 3 roku życia Dzieci w wieku przedszkolnym

201012011 2345 5337 7682

201112012 2799 5831 8630
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Natomiast liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju według

typów placówek, które organizowały zajęcia w latach 2010-2012 wg danych

Systemu Informacji Oświatowej - stan na 30 września danego roku, przedstawia

tabela nr 2.

Tabela nr 2

Nazwa jednostki Liczba dzieci objętych WWR

201012011 201112012 201212013

Przedszkole 4 873 5 874 7 059

Szkoła podstawowa 2 337 3 050 3 996

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna 4 257 4 894 5 632

Poradnia specjalistyczna 262 380 386

Specjalny Ośrodek Wychowawczy 17 19 23

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 2 486 2 901 3 376

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy 1 1 17 1 274 1 504

Razem 15 349 18 392 21 976

Zgodnie z art. 14 a ust. 4 oraz art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

obowiązkiem gminy jest:

1. zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim oraz dzieciom objętym

wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 14 ust. la ustawy

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego

przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy

wychowania przedszkolnego lub ośrodka umożliwiającego dzieciom

upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom

z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi

realizację rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego;

2. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, bezpłatnego transportu i opieki

w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum,

a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły

ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21 roku życia;

3. zapewnienie dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu

głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym

z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki
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w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom

i młodzieży realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku

szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku

życia;

4. zwrot kosztów przejazdu ww. dzieci i młodzieży oraz opiekunów

do przedszkola, szkoły lub ośrodka, na zasadach określonych

w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem

miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia,

jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie

prawni.

Powyższe wskazuje, że ustawodawca zagwarantował bezpłatny dowóz oraz

opiekę w czasie transportu wyłącznie dzieciom/uczniom/wychowankom objętym

odpowiednio obowiązkiem rocznego przygotowan ja przedszkolnego,

obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

Uprzejmie informuję, że gmina może również w ramach realizowanej własnej

polityki społecznej zapewnić dowożenie dzieci niepełnosprawnych, innych niż

wymienione w art. 14a ust. 4 i art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

Decyzja w tej sprawie należy do organów stanowiących gminy.

Pragnę jednocześnie poinformować, że zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 20

czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami

publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138), dzieciom

i młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym oraz jednemu

z rodziców lub opiekunowi, przysługuje prawo do ulgi w wysokości 78% przy

przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz

autobusowego.

Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub

miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-

wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka

szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka

umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego

i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy

społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na

turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 do ulgi 100% przy przejazdach środkami

publicznego transportu zbiorowego kolejowego są uprawnione dzieci w wieku

do 4 lat, na podstawie biletów jednorazowych.
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Na podstawie art. 2 ust. 2 do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego

transportu zbiorowego autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,

na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione dzieci do 4 lat, pod

warunkiem niekorzystania z oddzielnego miejsca do siedzenia.

Nawiązując jednocześnie do pisma nr DZSE-WSPE-KT-0211-1/13 z dnia

9 sierpnia 2013 r. wyjaśniam, że system oświaty, zgodnie ze swoimi

kompetencjami, jest w stanie zaspokoić tylko niektóre potrzeby dzieci

posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Inne

natomiast mogą i powinny być zrealizowane przez inne instytucje - podmioty

lecznicze, ośrodki pomocy społecznej czy powiatowe centra pomocy rodzinie.

Stąd w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania

rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257), zawarty jest przepis wskazujący na zadania

zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, do których m.in. należy

nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy

społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form

pomocy, stosownie do jego potrzeb, opracowanie i realizowanie z dzieckiem

i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania,

koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz

ocenianie postępów dziecka, jak również analizowanie skuteczności pomocy

udzielanej dziecku i jego rodzinie oraz planowanie dalszych działań w zakresie

wczesnego wspomagania.

Wprowadzanie zmian w zakresie liczby godzin wczesnego wspomagania

rozwoju dziecka realizowanego w jednostkach systemu oświaty, wymaga zatem

uprzedniej analizy pod kątem potrzeby zmian przepisów prawa regulujących

ofertę w zakresie wsparcia małego dziecka niepełnosprawnego podmiotów

niebędących jednostkami systemu oświaty.

Ministerstwo Edukacji Narodowej widząc zasadność podjęcia

międzyresortowych działań zmierzających do wypracowania systemowych

rozwiązań dotyczących wsparcia osób z niepełnoprawnością od urodzenia do

dorosłości, uczestniczy w pracach wielu międzyresortowych zespołów.

Powyższy postulat został przedłożony przez przedstawiciela Ministerstwa

Edukacji Narodowej Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób

Niepełnosprawnych, działającej na podstawie art. 42 ustawy z dnia 27 sierpnia

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), będącej organem

doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i forum

współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, organów administracji
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rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

Działania grupy roboczej ds. ujednolicania rozwiązań oraz szkoleń i informacji

nt. standardów postępowania dotyczących zaburzeń dzieci wieku rozwojowego,

w której składzie są przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej,

Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz fundacji,

stowarzyszeń, ośrodków szkolno-wychowawczych, porad ni psychologiczno-

pedagogicznych i ośrodków wczesnej interwencji, także mają na celu

upowszechnienie wiedzy na temat znaczenia wczesnego wspomagania rozwoju

dziecka oraz wskazanie oferty systemu edukacji i podmiotów leczniczych

w zakresie wczesnej pomocy dziecku.

Obecnie trwają prace grupy nad opracowaniem ulotki dla rodziców,

zawierającej informacje dotyczące wczesnej pomocy dziecku od chwili

zauważenia niepokojących objawów. Ulotka zawierała będzie także ofertę

systemu edukacji oraz resortu zdrowia, w zakresie podejmowanych działań

wobec dziecka oraz miejsc, w których pomoc jest udzielana.

Przedmiotem prac powyższych zespołów będą m. in. rekomendacje

i propozycje dotyczące ewentualnych zmian w przepisach prawa dotyczącego

dzieci niepełnosprawnych, w tym również w zakresie wczesnego wspomagania

rozwoju, w kontekście rozwiązań międzyresortowych.

2

deti
S .KRF ĄRZ STANU

6


	wyst_2013_10_01_men
	wyst_2013_10_01_men_odp

