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odpowiadając na pismo nr ZEW.422.18.2015.ES z 19 maja 2015 r. w sprawie
podjęcia działań zmierzających do ujednolicenia rozwiązań proceduralnych
umożliwiających specjalną organizację nauki i metod pracy z dziećmi ze
zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem słuchu na zasadzie równych
szans, uprzejmie informuję.

Wskazanie, czy ze względu na występującą np. wadę słuchu uczeń jest
niesłyszący, czy słabosłyszący, należy do kompetencji lekarza specjalisty.
Zespół orzekający działający w poradni psychologiczno-pedagogicznej na
podstawie zgromadzonej dokumentacji, w tym ww. diagnozy lekarza specjalisty,
określa potrzebę kształcenia specjalnego ucznia, wskazując na jego potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz zalecając odpowiednią formę stymulacji, terapii
i usprawniania. Przepisy zatem nie regulują kwestii dotyczących diagnozy
zaburzeń słuchu, stanowiącej kompetencje ww. lekarzy.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej obecnie trwają końcowe prace legislacyjne
nad projektem rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych, które przewidują rozwiązania usprawniające proces
wydawania orzeczeń.

W wyniku konsultacji publicznych wpłynęły uwagi do projektu, które poddawane
są szczegółowej analizie. Ponadto, została skierowana prośba do kuratorów
oświaty o ustalenie - w konsultacji z zespołami orzekającymi działającymi
w poradniach - zasadności uwzględniania niektórych uwag i propozycji,
przesłanych do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Charakter zgłaszanych uwag
potwierdza, wynikającą także z przeprowadzonych konsultacji społecznych
dotyczących koncepcji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, potrzebę
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opracowania standardów diagnostycznych w zakresie oceny potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym uczniów z zaburzeniami słuchu, w poradniach psychologiczno-
pedagogicznych oraz poszerzenia instrumentarium do prowadzenia tej
diagnozy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dzieci ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020
zaplanowano realizację projektów zarówno na poziomie regionalnym jak
i centralnym, których celem będzie wsparcie jednostek systemu oświaty
w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem, w tym ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi i uczniem młodszym. Projektowane działania umożliwią m. in.
opracowanie modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych jak też
instrumentów umożliwiających jego wykorzystanie. Opracowane standardy
pracy poradni będą umożliwiały stosowanie narzędzi diagnostycznych zgodnie
z opisanymi w nich wymaganiami dotyczącymi m.in. prowadzenia diagnozy,
zasad korzystania z narzędzi, a także będą wyznaczały kierunki postępowania
postdiagnostycznego. Będzie to miało wpływ także na poprawę funkcjonowania
i wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ucznia
z niepełnosprawnością.
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