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Pani
Joanna Kluzik-Rostkowska
Minister Edukacji Narodowej

uprzejmie informuję, że do Rzecznika Praw Dziecka podjął działania dotyczące

problemu funkcjonowania w szkole dzieci, u których zdiagnozowano ośrodkowe zaburzenie

słuchu, tj. Central Auditory Processing Disorders (CAPD). Praktyka wskazuje, że uczniowie

ci nie zawsze otrzymują właściwą pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Powodem takiej

sytuacji jest niejednoznaczne postrzeganie ww. problemu przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne.

Z pozyskanych informacji wynika, że nie wszystkie poradnie kwalifikują tę

niepełnosprawność jako podstawę do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W konsekwencji - nie wszystkie dzieci dotknięte taką dysfunkcją mogą korzystać ze

specjalnej organizacji i metod pracy z uczniem.

Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do ww. problemu, wskazując w piśmie

z 10 kwietnia 2013 roku Nr DZSE-WSPE-BA-0401-5/13, że uczniowie z niedosłuchem

centralnym mogą otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni

psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych

wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych ucznia oaz jego możliwości psychofizycznych, jak również objęcia dziecka

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole czy placówce. Powyższe

działanie nie stanowi jednak rozwiązania problemu. Od rodzaju dokumentu (opinia lub

orzeczenie) zależy bowiem zakres i jakość udzielanej dziecku pomocy. Ponadto, odmienne

sposoby kwalifikowania i oceniania przez zespoły orzekające mogą wskazywać z jednej

strony na niespójność procedur w tym zakresie, a z drugiej — na nierówne traktowanie dzieci

z tą sarną dysfunkcją.
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Warto podkreślić, że dzieci, u których zdiagnozowano niedosłuch centralny, borykają

się ze znacznymi problemami w zakresie komunikacji, funkcjonowania poznawczego,

emocjonalno-społecznego, sensorycznego. Trudności te wpływają na jakość ich życia

i pełnienie ról społecznych (w tym roli ucznia). Powyższe nie pozostawia wątpliwości co do

faktu, iż sposób organizacji nauki i metod pracy z ww. dziećmi ma charakter specjalny,

a w związku z tym wymaga potwierdzenia odpowiednim dokumentem.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia

2000 roku o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69 z pó. zm.), zwracam się do Pani

Minister o podjęcie działań (w toku końcowych prac legislacyjnych nad projektem

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez

zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,),

zmierzających do ujednolicenia rozwiązań proceduralnych, umożliwiających specjalną

organizację nauki i metod pracy z dziećmi ze zdiagnozowanym ośrodkowym zaburzeniem

słuchu na zasadzie równych szans.
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