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„

w wystąpieniu z 1 października 2013 r. zwróciłem uwagę Ministra Edukacji
Narodowej na prawa dzieci z niepełnosprawnością, posiadające opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju.

Według danych Systemu Informacji Oświatowej w roku szkolnym 2011/2012 liczba
dzieci, którym poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydały opinie o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju wynosiła 8 630 (w tym 2 799 stanowiły dzieci do 3. roku życia).
Wysokość subwencji przekazanej dla jednostek samorządu terytorialnego na organizację
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju na rok 2012 to „77 112 tys. zł. Natomiast, z danych
Ministerstwa Edukacji Narodowej wynika, iż 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) za rok 2012 wynosiły 36 229 tys. zł.

W związku z otrzymywanymi od rodziców sygnałami dotyczącymi problemów
z zapewnieniem dzieciom dowozu na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju
wnioskowałem do Ministra Edukacji Narodowej o 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 11 października 2013 r. Ministra Edukacji Narodowej

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz. 1257) 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.

W swoim wystąpieniu do Ministra Edukacji Narodowej zwróciłem również uwagę 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 kwestii dowozu dzieci na zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
Minister Edukacji Narodowej nie przychylił się do mojego wniosku o rozszerzenie
obowiązku wynikającego z art. 17 ustawy o systemie oświaty. W odpowiedzi wyjaśniono, iż
— mimo braku uregulowania tego zagadnienia w ustawie o systemie oświaty — gmina może
w ramach realizowanej własnej polityki społecznej zapewnić dowożenie dzieci
z niepełnosprawnością na te zajęcia.

Natomiast, w sprawie zmian w zakresie liczby godzin wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka Minister Edukacji Narodowej stwierdził, iż wymaga to (...) uprzedniej
analizy pod kątem potrzeby zmian przepisów prawa regulujących ofertę w zakresie wsparcia
małego dziecka niepełnosprawnego podmiotów niebędqcych jednostkami systemu oświaźy
(...). Powyższy postulat został przedłożony przez przedstawiciela Ministerstwa Edukacji
Narodowej Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych (...)„ będącej
organem doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i forum
współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, organów administracji rządowej,
samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych”.

W związku z powyższym, na mocy art. 1 Oa i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia
2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), zwracam się do Pana

„Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2013 r. (znak: DZSE-WSPE-BM-523-123!13)
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Ministra z prośbą o analizę przedstawionego problemu oraz przedstawienie stanowiska
w zakresie proponowanych działań służących poprawie funkcjonowania najmłodszych dzieci
z niepełnosprawnością.
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