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odpowiadając na pismo nr ZEW/500/1 1-3/2014/MP z 24 lipca 2014 r. w sprawie
informacji na temat ustaleń w zakresie możliwości zwiększenia liczby godzin
zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, uprzejmie informuję.

Zgodnie z pismem nr DZSE-WSPE-BM-523-123/13 z 30 października 2013 r.,
nawiązującym do pisma nr DZSE-WSPE-KT-0211-1/13 z 9 sierpnia 2013 r.,
system oświaty, zgodnie z właściwością, jest w stanie zaspokoić tylko niektóre
potrzeby dzieci niepełnosprawnych posiadających opinie o potrzebie
wczesnego „..wspomagania rozwoju. Inne natomiast mogą i powinny być
zrealizowane przez instytucje niebędące jednostkami systemu oświaty,
w zakresie ich kompetencji - 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 należy m.in. nawiązanie współpracy z podmiotem

leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku

rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb.

Należy zgodzić się z argumentacją Pana Rzecznika, że liczba godzin od 4 do 8

może być niewystarczająca na realizację wszystkich celów terapeutycznych,

w tym rehabilitacyjnych i zabiegów medycznych, wynikających z potrzeb

dziecka niepełnosprawnego. Wskazana w przepisach liczba godzin dotyczy

jednak wyłącznie zajęć prowadzonych przez zespół wczesnego wspomagania



wjednostce systemu oświaty. Dostrzegając trudności w zapewnieniu dziecku

niepełnosprawnemu kompleksowej terapii obejmującej również oddziaływania

medyczne, w tym rehabilitację leczniczą, przedstawiciel Ministerstwa Edukacji

Narodowej przedłożył postulat dotyczący konieczności analizy pod kątem

potrzeby zmian przepisów prawa regulujących ofertę w zakresie wsparcia

małego dziecka niepełnosprawnego podmiotów niebędących jednostkami

systemu oświaty 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.). Rada jest organem

doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i forum

współdziałania na rzecz osób niepełnosprawnych, organów administracji

rządowej, samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Podczas

dotychczasowych posiedzeń Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób

Niepełnosprawnych, zgłoszona ww. tematyka nie była poruszana.

Jednocześnie informuję, że z danych Systemu Informacji Oświatowej wynika,

że jednostki systemu oświaty zapewniają coraz większej liczbie dzieci

niepełnosprawnych wsparcie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju —

od 2008 roku systematycznie rośnie liczba dzieci objętych w systemie oświaty

tego rodzaju wsparciem, o czym świadczą poniższe dane.

Tabela nr 1. Liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju na podstawie

danych SIO (wszystkie szkoły i placówki systemu oświaty).

Dane SIO na dzień
Liczba dzieci objętych wczesnym

wspomaganiem rozwoju

30 września 2008 r. 14 021

30 września 2009 r. 14 568

30 września 2010 r. 15 394

30 września 2011 r. 18320

30 września 2012 r. 21 920

30 września 2013 r. 25 592

Zauważa się także zwiększenie liczby wydawanych rokrocznie opinii

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez zespoły

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno
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pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, oraz zespoły

opiniujące działające w niepublicznych poradniach psychologiczno-

pedagog icznych, w tym specjalistycznych.

Tabela nr 2. Liczba opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wg danych Systemu Informacji
Oświatowej

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
Rok szkolny

publiczne niepubliczne razem

2008/2009 5369 352 5721

2009/2010 6 576 370 6 946

2010/2011 7243 439 7682

2011/2012 8021 609 8630

2012/2013 9 173 1 330 10 503

Finansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci przez jednostki systemu
oświaty zostało zapewnione w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.),
wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek

samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Część
oświatowa subwencji ogólnej jest jednym z dochodów jednostek samorządu
terytorialnego i przekazywana jest do poszczególnych gmin, powiatów

i województw samorządowych z budżetu państwa przez ministra właściwego do

spraw finansów publicznych. Sposób podziału subwencji oświatowej pomiędzy
samorządy terytorialne określa algorytm, stanowiący załącznik do
rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie

sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego. O podziale kwoty subwencji oświatowej w jednostce

samorządu terytorialnego na poszczególne szkoły i placówki, decyduje dana

jednostka samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem obowiązujących
przepisów.
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Tabela nr 3. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) w subwencji oświatowej
w latach 2009-2014 (kwoty subwencji poszczególnych jst zostały zaokrąglone w dół

do pełnych złotych).

Liczba dzieci objętych
Kwota subwencji

Subwencja na dziecko
Rok

WWR objęte WWR

2009 14021 48403722 3452,23

2010 14568 54274882 3725,62

2011 15394 61 800858 401461

2012 18320 77110836 4209,11

2013 21 920 96372608 439656

2014 25592 113915471 4451,21

Można również zauważyć wzrost wysokości środków przeznaczanych przez

jednostki samorządu terytorialnego na realizację zajęć wczesnego

wspomagania rozwoju dziecka.

Tabela nr 4. Wykonanie wydatków jst w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju

dziecka” na podstawie sprawozdań Rb-28S

Wzrost do roku poprzedniego
Lata Kwota w tys. zł

_____________

wtys.zł %

2009 16779 - 0,0

2010 22959 6180 36,83

2011 29741 6782 29,54

2012 36236 6495 2184

2013 44255 8019 22,13

2014(danezal
28210

połrocze)
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Nadmieniam jednocześnie, że w Ośrodku Rozwoju Edukacji, we współpracy
z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia, opracowywana
jest ulotka dla rodziców zawierająca informacje dotyczące wczesnej pomocy
dziecku od chwili zauważenia niepokojących objawów w systemie edukacji oraz

ochronie zdrowia, w zakresie podejmowanych działań wobec dziecka oraz
miejsc, w których pomoc jest udzielana.

Doceniając wagę systemowych rozwiązań wspierających rozwój dziecka

z niepełnosprawnością zapewniających mu odpowiednią do potrzeb stymulację

rozwoju i możliwości niwelowania dysharmonii rozwojowych lub ich całkowitego
wyeliminowania we wczesnym okresie życia, Ministerstwo Edukacji Narodowej
podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie małego dziecka

niepełnosprawnego. Nie jest jednak w stanie, z uwagi na znaczące skutki
finansowe, zrealizować zgłoszonego przez Pana Rzecznika postulatu
w zakresie zwiększenia liczby godzin wczesnego wspomagania rozwoju
dziecka.

Z upoważnienia
MINISTRA EDUKACJI NARODO

Tadeusz Sławecki
SEKRETARZ STANU
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