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PRZEPISY PRAWA OŚWIATOWEGO

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 730).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245)
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560,
1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730)

4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r.o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz.
2203 oraz z 2018 r. poz. 2245)

AKTY WYKONAWCZE DO USTAW
1.

2.
3.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie
zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym
publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 199 oraz z 2017 r., poz.
1647).
Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych(Dz.U. z 2017 poz 1743).
Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r.w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U. poz. 1635)

PRZEPISY PRAWA OŚWIATOWEGO

4.

5.

6.

7.

8.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie
i
zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 oraz z 2018 r. poz.
1485),ogłoszono dnia 24 sierpnia 2017 r., obowiązuje od dnia 1 września 2017r.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2015, poz. 1113 oraz z 2017 poz.1652)
Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego
dzieci
i
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U z 2017, poz 1616) ,
ogłoszono 29 sierpnia 2017, obowiązuje od 1 września 2017.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w
sprawie
indywidualnego
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży((Dz.U. z
2014, poz. 1157 oraz z 2017, poz.1656).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjnowychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w
stopniu głębokim (Dz.U. z 2013, poz. 529)

PRZEPISY PRAWA OŚWIATOWEGO

9.

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1534), ogłoszone
3 sierpnia 2017,
obowiązuje od 1 września 2017r..
10. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i
słuchaczy w szkołach publicznych ze zm. (Dz.U. z dnia 18 czerwca 2015 r.
poz. 843 oraz z 2017 poz. 1651).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w
sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017
r., poz. 703) – od września 2019 będzie obowiązywać nowe.
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2012 r. w
sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2012
r., poz. 204 oraz z 2014, poz.251 i 1993)

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016ROKU.
PRAWO OŚWIATOWE

Art. 127. 1. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież
niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem
społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod
pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w
przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach
przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych,
przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania
przedszkolnego i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7.
2.

Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub
indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, innej
formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
lub szkoły.

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 ROKU.
PRAWO OŚWIATOWE

5. W publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w
tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolnowychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjnowychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach
specjalistycznych, które spełniają warunki określone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 19 pkt 1, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w
celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego
bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.
6. Dyrektorzy podmiotów, o których mowa w ust. 5, mogą organizować wczesne
wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzącymi.
10. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania, a także o potrzebie
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o
ochronie zdrowia psychicznego wydają zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia
specjalnego,
z
uwzględnieniem
rodzaju
niepełnosprawności,
w
tym
stopnia
niepełnosprawności intelektualnej.

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 ROKU.
PRAWO OŚWIATOWE

13. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka
posiadającego
orzeczenie
o
potrzebie
kształcenia
specjalnego,
na
wniosek rodziców, zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając
rodzaj niepełnosprawności, z zastrzeżeniem ust. 14.
14. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka
odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub szkole podstawowej,
ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców,
zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania
dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.
15. Dyrektor szkoły, której uczeń posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania, organizuje takie nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 ROKU.
PRAWO OŚWIATOWE

18. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, skład zespołów orzekających, tryb ich powołania, szczegółowe zasady
działania tych zespołów, tryb postępowania odwoławczego oraz wzory orzeczeń i
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Rozporządzenie powinno uwzględniać jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka
lub ucznia, a także zapewnić możliwość dostosowania form wychowania
przedszkolnego,
form kształcenia oraz działań w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
do aktualnych możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia.
19. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia:
1) w porozumieniu z ministrami właściwymi do spraw zdrowia oraz
zabezpieczenia społecznego, w tym warunk organizowania wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci, o których mowa w ust. 5, kwalifikacje wymagane od osób
prowadzących wczesne wspomaganie, uwzględniając w szczególności przygotowanie
do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, a także formy
współpracy z rodziną dziecka;

USTAWA Z DNIA 14 GRUDNIA 2016 ROKU.
PRAWO OŚWIATOWE

2) warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży, o których mowa
w ust. 1, w innych formach wychowania przedszkolnego, przedszkolach i szkołach
ogólnodostępnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i
szkołach lub oddziałach specjalnych oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 7,
uwzględniając szczególne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne tych dzieci, rodzaje
niepełnosprawności wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
szczegółowy zakres indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz tryb jego
opracowywania, a także zatrudnienie specjalistów do realizacji potrzeb dzieci i młodzieży, o
których mowa w ust. 1.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013
r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych
(Dz.U. z 2013 r., poz. 199 oraz z 2017 r., poz. 1647).











§ 2. Do zadań poradni należy:
1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologicznopedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję
przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 3. 1. Diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w
odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.



2. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności:



1) wydanie opinii;







2) wydanie orzeczenia o potrzebie: kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjnowychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży;

3) objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą
psychologiczno-pedagogiczną;
4) wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami.

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych(Dz.U. z 2017 poz 1743)

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) skład i tryb powołania zespołów orzekających działających w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych,w tym w publicznych poradniach
specjalistycznych;
2) szczegółowe zasady działania zespołów orzekających, o których mowa w pkt 1;
3) tryb postępowania odwoławczego od wydanego orzeczenia;
4) wzory orzeczeń i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
wydawanych przez zespoły orzekające, o których mowa w pkt 1.
§ 3.4. Orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących,
niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, wydają
zespoły działające w poradniach wskazanych przez kuratora oświaty, za zgodą
organów prowadzących te poradnie.
W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego(§ 13.2) zespół określa:
1) diagnozę funkcjonowania dziecka lub ucznia, z uwzględnieniem potencjału
rozwojowego oraz mocnych stron i uzdolnień dziecka lub ucznia oraz
występujących w środowisku nauczania i wychowania barier i ograniczeń
utrudniającychjego funkcjonowanie;
2) okres, w jakim zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i
opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych(Dz.U. z 2017 poz 1743)

ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIE SPECJALNEGO
Zespół Orzekający określa- zaleca:


1) (należy określić zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka lub ucznia, w tym warunki rozwijania jego
potencjalnych możliwości i mocnych stron, wzmacniania aktywności i uczestnictwa dziecka lub ucznia
w życiu przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły, ośrodka lub placówki, o
których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz jeżeli
zachodzi potrzeba indywidualnego wsparcia dziecka lub ucznia ze strony dodatkowo zatrudnionej
kadry – zakres tego wsparcia, wraz z uzasadnieniem)



2) (należy określić zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć wychowania
przedszkolnego lub zajęć, edukacyjnych, zajęć rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych i
resocjalizacyjnych oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub
uczniowi i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom, przez przedszkole, inną formę wychowania
przedszkolnego,szkołę, ośrodek lub placówkę, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej, a w przypadku dzieci i uczniów niepełnosprawnych – również
zalecanych rodzajów zajęć rewalidacyjnych, wraz z uzasadnieniem)

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i
opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych(Dz.U. z 2017 poz 1743)



3) (należy określić wszystkie możliwe formy kształcenia specjalnego, poczynając od
najkorzystniejszej dla dziecka lub ucznia, według Zespołu Orzekającego, formy kształcenia
specjalnego, wraz z uzasadnieniem)



4) (należy określić potrzebę realizacji wybranych zajęć wychowania przedszkolnego lub
zajęć edukacyjnych indywidualnie z dzieckiem lub uczniem lub w grupie liczącej do 5 dzieci
lub uczniów – w przypadku dziecka lub ucznia napotykającego na trudności w
funkcjonowaniu wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym, wraz z uzasadnieniem)



TO RÓWNIEŻ MOŻE BYĆ STWIERDZONA POTRZEBA PRZEZ ZESPÓŁ
OPRACOWUJĄCY IPET



5) (należy określić zalecane działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka
lub ucznia i wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego, szkoły, ośrodka lub placówki, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z
dnia14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, oraz działania wspierające rodziców dziecka lub
ucznia, wraz z uzasadnieniem)



6) (należy określić, w zależności od potrzeb dziecka lub ucznia niepełnosprawnego,
niezbędny w procesie kształcenia sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, w tym z
wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, wraz z uzasadnieniem)



7) (należy określić zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych przez przedszkole,
inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę, ośrodek lub placówkę, o których mowa w
art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w celu realizacji
zaleceń, o których mowa w pkt 1–6)

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz.U. z 2017 poz 1743)

ORZECZENIE O POTRZEBIE NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO
/INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO
Zespół Orzekający określa ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka wynikające z
przebiegu choroby lub procesu terapeutycznego i okres, w jakim zachodzi potrzeba
indywidualnego nauczania/ przygotowania przedszkolnego oraz:
1) (należy określić zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w tym warunki
rozwijania jego potencjalnych możliwości i mocnych stron, wraz z uzasadnieniem)
2) (należy określić zalecane działania sprzyjające integracji ucznia ze środowiskiem szkolnym oraz
ułatwiające powrót ucznia do szkoły, wraz z uzasadnieniem)
3) (należy określić zalecane, w zależności od potrzeb, cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji
podczas zajęć indywidualnego nauczania oraz w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
udzielanej uczniowi i, w zależności od potrzeb, jego rodzicom, przez szkołę oraz poradnię, wraz ze
wskazaniem zalecanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wraz z uzasadnieniem)
Dodatkowe informacje (w zależności od potrzeb podaje się dodatkowe istotne informacje o
uczniu, w szczególności o wspomagającej lub alternatywnej metodzie komunikacji (AAC), którą
posługuje się uczeń, a w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także
możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu)

Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz.U. z 2017 poz 1743)



OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA.



§ 21..2. W opinii zespół określa:










1) diagnozę poziomu funkcjonowania dziecka, w tym informację o potencjale
rozwojowym i mocnych stronach dziecka oraz występujących w środowisku
barierach i ograniczeniach utrudniających jego funkcjonowanie;
2) okres, w jakim zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
3) zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidualnych
potrzeb rozwojowych dziecka, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych oraz
potencjału rozwojowego dziecka, w tym sprzyjające wzmacnianiu jego aktywności i
uczestnictwa w życiu społecznym;
4) zalecane cele rozwojowe i terapeutyczne do realizacji podczas zajęć w ramach
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w ramach pomocy i wsparcia
udzielanych dziecku i rodzinie, w szczególności pomocy psychologiczno- pedagogicznej, wraz ze wskazaniem form tej pomocy;
5) zalecane sposoby oceny efektów działań podjętych w celu realizacji zaleceń, o
których mowa w pkt 3 i 4.

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r.w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci(Dz. U.
poz. 1635)

§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci mającego
na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwanego dalej „wczesnym wspomaganiem”, w tym
kwalifikacje wymagane od osób prowadzących wczesne wspomaganie, a także formy współpracy z
rodziną dziecka.
§ 6. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
2. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor podmiotu, o
którym mowa w art. 127 ust. 5 ustawy, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego
prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, w zależności od potrzeb i możliwości
psychofizycznych dziecka określonych przez zespół.
3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu prowadzącego,
miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może być wyższy niż określony w
ust. 1.
4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
5. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do
funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w
grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w
grupie nie może przekraczać 3.
§ 7. 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku
życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym








§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej „uczniami
niepełnosprawnymi”,
2) niedostosowanych społecznie, zwanych dalej „uczniami niedostosowanymi społecznie”,
3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej „uczniami zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym”



- wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.



.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym




§ 2. 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się w:
1) przedszkolach: ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi,
integracyjnych, ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi,specjalnych;



2) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;



3) innych formach wychowania przedszkolnego;



4) szkołach: ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, integracyjnych,
ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi, specjalnych, w tym szkołach specjalnych
przysposabiających do pracy;



5) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;



6) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;



7) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;



8) specjalnych ośrodkach wychowawczych;



9) ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych



§ 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy:



1) 20. rok życia - w przypadku szkoły podstawowej;



2) 24. rok życia - w przypadku szkoły ponadpodstawowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 oraz z 2018 r. poz. 1485)



§ 7. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach
integracyjnych, szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach
integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z
uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.



2. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i
szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w
tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:



1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów lub



2) (uchylony)



3) pomoc nauczyciela



- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 oraz z
2018 r. poz. 1485)











§ 5. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy
wychowania przedszkolnego, szkoły, oddziały i ośrodki, o których mowa w §
2 ust. 1, zapewniają:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne uczniów;
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe, zwanej dalej „ustawą”;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 oraz z
2018 r. poz. 1485)

3. W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach
ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w ust. 2 niepełnosprawności,
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą organu prowadzącego,
można zatrudniać dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub specjalistów, lub
2)(uchylony)
3) pomoc nauczyciela
- z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

4. W przedszkolach specjalnych, przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi oraz w
klasach I-IV szkół podstawowych specjalnych i szkół podstawowych ogólnodostępnych z oddziałami
specjalnymi, dla uczniów:
1) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
2) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
3) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

4) z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- zatrudnia się dodatkowo pomoc nauczyciela.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 oraz z
2018 r. poz. 1485)

5. W przedszkolach i szkołach: specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych z
oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi oraz w przypadkach innych
niepełnosprawności niż określone w ust. 4, dla uczniów posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, za zgodą
organu prowadzącego, można zatrudnić dodatkowo pomoc nauczyciela.
6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i
zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578 oraz z
2018 r. poz. 1485)



7. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1:



1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych realizują zintegrowane
działania i zajęcia określone w programie;



2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup
wychowawczych pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;



3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych
nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup wychowawczych;



4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom,
specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym zintegrowane działania i
zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami
niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem
społecznym;



5) prowadzą zajęcia, o których mowa w § 5 pkt 4.

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz.U z 2017, poz 1616) , ogłoszono 29 sierpnia 2017, obowiązuje od 1
września 2017.
§ 1. Rozporządzenie określa sposób i tryb organizowania indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci, zwanego
dalej „indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym”, oraz
indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, zwanego dalej
„indywidualnym nauczaniem”, których stan zdrowia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do odpowiednio przedszkola, innej formy
wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej lub szkoły.
§ 5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia
indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka lub
ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w
art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, u rodziny
zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczowychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i
systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 i 1292).

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i
młodzieży (Dz.U z 2017, poz 1616) , ogłoszono 29 sierpnia 2017,
obowiązuje od 1 września 2017

§ 8. 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania
przedszkolnego realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin.
§ 9. 1. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z
uczniem wynosi:
1)

dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;

2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;
3) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin;
4) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.
§ 10. 3. W przypadku dzieci i uczniów objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub
indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola,
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły,
dyrektor, w ramach działań, o których mowa w ust. 2, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka
lub ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku lub
uczniowi udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i
imprezach przedszkolnych lub szkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub
zajęciach edukacyjnych
4. Dzieci i uczniowie objęci indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym
nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa w ust. 3, w zajęciach rewalidacyjnych, zajęciach
z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza
tygodniowym wymiarem godzin zajęć, o którym mowa w § 8 i § 9.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu
organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim (Dz.U. z 2013, poz. 529)

§ 1. 2. Zajęcia organizuje się dla dzieci i młodzieży, o których mowa w ust. 1, od
początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat.
§ 2. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem
umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz
rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich
możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych
§ 3. Udział w zajęciach dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu
głębokim objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem
szkolnym lub obowiązkiem nauki uznaje się za spełnianie tych obowiązków, zgodnie
z art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)).
§ 9. 1. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych,
organizowanych we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami). 2. Zajęcia
zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć.
§ 10. 1. Godzina zajęć trwa 60 minut. 2. Minimalny wymiar zajęć wynosi: 1) 20 godzin
tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie – w przypadku zajęć

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1534), ogłoszone 3
sierpnia 2017, obowiązuje od 1 września 2017r..









§ 2. Wymagania edukacyjne, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7
września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”,
dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia:
1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego
orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjnoterapeutycznym, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe;
2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie
tego orzeczenia;
3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na
potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 4) nieposiadającego
orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości
psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo
oświatowe; 5) posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach
wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach
wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w
szkołach publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1534), ogłoszone 3
sierpnia 2017, obowiązuje od 1 września 2017r..

§ 6. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z
afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu
edukacyjnego na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia oraz na podstawie
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której
wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
2. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 1, posiadającego orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z
którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w
dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
„zwolniony” albo „zwolniona”..
.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i
2245 oraz z 2019 r. poz. 730)

Art. 44c. 1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę
z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa
w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 44zb

Ustawa z dnia 7 września 1991 r.o systemie
oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669
i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730)
Art. 44zw. 1. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie
przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
2. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 1 może być
zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku
przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
Art. 44zzr. 1. Uczeń lub absolwent posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność może przystąpić do egzaminu
ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do
rodzaju niepełnosprawności, na podstawie tego orzeczenia.
3. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub
absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu
maturalnego, posiadał orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, może
przystąpić do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w warunkach
dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
wynikających z jego stanu zdrowia, na podstawie tego orzeczenia
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