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odpowiadając na pismo nr ZEWI500YZ8I20I4IMP z 19 listopada 2014 r.,
dotyczące prośby o analizę i podjęcie działań w celu wprowadzenia jak
najlepszych rozwiązań dla dzieci korzystających z indywidualnego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, w związku
z wejściem w życie 9 września 2014 r. rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1157), uprzejmie informuję.

Celem ww. rozporządzenia było zapewnienie dzieciom i młodzieży, którym stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub
szkoły, realizację kształcenia, wychowania i opieki dostosowanych do ich
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości
psychofizycznych. W ww. regulacjach uwzględniono postulaty zgłaszane przez
środowisko oświatowe, w tym przedstawicieli szkół i placówek systemu oświaty,
kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły i placówki, a także
organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz
rodziny.

Uprzejmie wyjaśniam, że dzieci i młodzież objęte (ze względu na stan zdrowia
znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego lub szkoły) odpowiednio indywidualnym obowiązkowym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem mogą
brać udział zarówno w zajęciach zorganizowanych indywidualnie
z nauczycielem, jak i w różnych zajęciach (w tym także edukacyjnych)
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organizowanych dla oddziału czy grupy uczniów zdrowych. Warunkiem jest
wskazanie takiej możliwości w orzeczeniu wydanym przez zespół orzekający
działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (na podstawie
zaświadczenia lekarza).

O potrzebie objęcia dziecka/uczn ja indywidualnym obowiązkowym rocznym
przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem (ze względu na
stan zdrowia) decyduje zespół orzekający. Kwestie te reguluje rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń
I opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

Natomiast sposób organizowania indywidualnego nauczania określony jest
w rozporządzeniu w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży.

Za zgodą lekarzy dzieci/uczniowie mogą również uczestniczyć w życiu szkoły,
w tym w zajęciach rozwijających ich zainteresowania i uzdolnienia,
uroczystościach i imprezach przedszkolnych lub szkolnych. Mogą również
uczestniczyć w innych zajęciach, np. wybranych zajęciach edukacyjnych, jeżeli
to wynika z indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Podstawą do takiego działania jest przepis 10 ww. rozporządzenia w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, który wymienia tylko
przykładowe rodzaje zajęć, w których dziecko może uczestniczyć. Nie stanowi
natomiast katalogu zamkniętego, tym samym dopuszcza udział dzieci również
w zajęciach literalnie nie wymienionych w rozporządzeniu, np. zajęciach
edukacyjnych, zajęciach dodatkowych, pozaszkolnych, itp.

Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej podkreśla, że udział tych dzieci
w ww. zajęciach (organizowanych na podstawie 10 ww. rozporządzenia)
odbywa się poza tygodniowym wymiarem godzin indywidualnego nauczania,
wskazanym w 8 (dla przedszkolaków) i 9 (dla uczniów szkół) ww.
rozporządzenia. Zajęcia te prowadzone są bowiem przez wyznaczonych
nauczycieli wyłącznie w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem
lub uczniem.

Informacja w sprawie możliwości udziału dzieci/uczniów objętych odpowiednio
indywidulanym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnymi
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nauczaniem w zajęciach dla oddziałów, dostępna jest na stronie internetowej
Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.qoy.pl w zakładce Aktualności.

Warto również podkreślić, że indywidualne nauczanie nie jest formą realizacji
edukacji włączającej, tj. kształcenia uczniów niepełnosprawnych, których stan
zdrowia umożliwia uczęszczanie do szkoły, wspólnie z ich pełnosprawnymi
rówieśnikami w oddziałach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.
Kształcenie to bowiem organizowane jest na podstawie orzeczeń o potrzebie
kształcenia specjalnego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 414). Niezależnie
od rodzaju i typu szkoły do jakiej uczęszczają uczniowie niepełnosprawni ich
kształcenie odbywa się na podstawie opracowywanych przez zespół nauczycieli
i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem indywidualnych programów
edukacyjno-terapeutycznych (IPET). Program ten powinien uwzględniać
zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz być
dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających z wielospecjal istycznej
oceny funkcjonowania ucznia dokonanej przez ww. zespół.

Ocena ta dokonywana jest nie tylko przed opracowaniem IPET, ale także
w trakcie jego realizacji - nie rzadziej niż raz w roku szkolnym
i uwzględnia ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej uczniowi i - w miarę potrzeb - stanowi podstawę do modyfikacji tego
programu. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogą uczestniczyć
w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu ww. oceny.

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny powinien określać m.in.:
1) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej

oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
realizowane, a więc np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
(w przypadku, gdy uczeń napotyka na trudności w nauce,
w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających
z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu
edukacyjnego),

2) zajęcia rewalidacyjne odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności
ucznia.
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Zarówno zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak i zajęcia
rewalidacyjne, zgodnie z potrzebami ucznia, mogą mieć formę indywidualną lub
grupową.

Jeśli z potrzeb ucznia niepełnosprawnego objętego kształceniem specjalnym
wynika potrzeba zorganizowania poszczególnych zajęć edukacyjnych w formie
indywidualnej — powinno to zostać wskazane w jego indywidualnym programie
edukacyjno-terapeutycznym. Z budżetu państwa na organizację kształcenia
specjalnego uczniów niepełnosprawnych przekazywane są zwiększone środki
w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Uprzejmie informuję, że aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej trwają
prace nad projektem nowego rozporządzenia, które zastąpi rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologicznopedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz.1072),
w którym doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące wydawania oraz treści
m.in. orzeczeń o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.

Nadmieniam jednocześnie, że do Biura Rzecznika Praw Dziecka zostały
przesłane pismem nr DZSE.WSPE. 523.519.2014.BM z 25 listopada 2014 r.
oraz pismem nr DZSEWSPE.523.522.2014.BM z 3 grudnia 2014 r.,
wyjaśnienia dotyczące niepokojów rodziców dzieci objętych indywidualnym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym i indywidualnym nauczaniem,
związanych z organizowaniem ww. zajęć.

Tadeusz Sławecki
SEKRETARZ STANU
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