Zmiany
w przepisach oświatowych
i co dalej…

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie

Będą obowiązywały równolegle przepisy nowe
i znowelizowane dotychczasowe - gimnazjum,
ZSZ, technikum czteroletnie i liceum trzyletnie

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2016 r. , poz. 1943,1954, 1985 i
2169 oraz z 2017 r., poz. 60, 949 i 1292)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo
oświatowe(Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z
11 stycznia 2017 r., poz. 60)
• Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. z2017 r., poz.1578)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz.1652)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w
sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z
2017 r., poz.1591)

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1643)

Nauczanie indywidualne
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia
2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r., poz. 1616)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28
sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i
młodzieży (Dz.U. z 2017 r., poz.1656)

• § 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.

• § 10. 1. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju
dziecka lub ucznia, integracji ze środowiskiem przedszkolnym
lub szkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka lub ucznia do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej,
innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły,
nauczyciele
prowadzący
odpowiednio
zajęcia
indywidualnego
przygotowania
przedszkolnego
lub
indywidualnego nauczania obserwują funkcjonowanie
dziecka lub ucznia w zakresie możliwości uczestniczenia
dziecka lub ucznia w życiu przedszkolnym lub szkolnym.

• 2. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka lub ucznia
oraz wnioski nauczycieli z obserwacji, o której mowa w ust. 1, w
uzgodnieniu z rodzicami dziecka lub ucznia albo z pełnoletnim
uczniem, podejmuje działania umożliwiające kontakt dziecka lub
ucznia (…)z dziećmi w grupie.
• 3. (…) 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.

• § 11. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego
ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku za- świadczenia
lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia, o
którym mowa w § 10 ust. 3, uległ czasowej poprawie i umożliwia
mu uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły,
dyrektor zawiesza organizację odpowiednio indywidualnego
przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na
okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
• § 12. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego
ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia
lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia
umożliwia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w
szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub
szkoły,
dyrektor
zaprzestaje
organizacji
odpowiednio
indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego
nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół,
który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole, inną formę
wychowania przedszkolnego lub szkołę.

Kształcenie specjalne

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 r., poz. 1743)

Dla kogo?
• Dzieci/uczniowie niepełnosprawni:
a) niesłyszące
b) słabo słyszące
c) niewidzące
d) słabo widzące
e) niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
f) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
g) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
h) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
i) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
j) z niepełnosprawnością sprzężoną

• uczniowie z niedostosowaniem społecznym
• uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym.

Jakie?
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego,
• orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
• orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
• opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Gdzie?
• wszystkie możliwe formy kształcenia specjalnego, poczynając od
najkorzystniejszej dla dziecka lub ucznia, według zespołu, formy
kształcenia specjalnego :
w przypadku dzieci niepełnosprawnych:
• w przedszkolu (oddziale) ogólnodostępnym, integracyjnym,
specjalnym, w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej lub
specjalnej ,
• w przedszkolu specjalnym albo szkole specjalnej w specjalnym
ośrodku szkolno-wychowawczym, w specjalnym ośrodku
wychowawczym – w przypadku,
• dzieci lub uczniów, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą
uczęszczać do przedszkola lub szkoły w miejscu zamieszkania,
• w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym – w przypadku dzieci lub
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna;

Niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym:
• w szkole (oddziale) ogólnodostępnej, integracyjnej lub
specjalnej,
• w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym
– w przypadku nieletnich, wobec których sąd rodzinny orzekł
o umieszczeniu w tym ośrodku,
• w szkole specjalnej w młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
• w specjalnym ośrodku wychowawczym.

Jak długo?
• Kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych
społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym może
być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym uczeń kończy:
– 20 r.ż. - w przypadku szkoły podstawowej
– 24 r.ż. - w przypadku szkoły ponadpodstawowej
• Wydłużenie etapów edukacyjnych:
pierwszy i w szkole średniej - o rok
drugi - o dwa lata

Zalecenia:
• 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, (…) 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, (…)oraz
poradnię, wraz ze wskazaniem zalecanych form pomocy psychologicznopedagogicznej, a w przypadku dzieci i uczniów niepełnosprawnych –
również zalecanych rodzajów zajęć rewalidacyjnych, wraz z
uzasadnieniem,

• 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,
• 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 (..) 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, (…) w celu realizacji zaleceń, o których mowa w pkt
1–6.

Opinia szkoły o uczniu
W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej
opinia powinna zawierać:
1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców
grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z
dzieckiem lub uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwościach psychofizycznych dziecka lub
ucznia, w tym mocnych stronach i uzdolnieniach;
2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu,
szkole, ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach, a
w przypadku dzieci lub uczniów:
a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych
niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym –
wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia,

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową
ocenę funkcjonowania dziecka;

3) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli,
wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów w celu
poprawy funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu,
szkole, ośrodku lub placówce, formach udzielonej dziecku lub
uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich
udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej
pomocy oraz wnioskach dotyczących dalszej pracy z dzieckiem
lub uczniem mających na celu poprawę funkcjonowania
dziecka lub ucznia.
Opinię sporządza się w ciągu 7 dni od wpłynięcia wniosku.

Procedury
1. Wniosek
2. Posiedzenie :
• Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści,
prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole,
ośrodku lub placówce; asystent nauczyciela lub osoby niebędącej
nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy; pomoc
nauczyciela; asystent edukacji romskiej – wyznaczeni przez ich
dyrektora;
• Na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek
lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności
psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż
wymienieni w ust. 2 pkt. 2–5.
• Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń.
3. Orzeczenie

IPET
W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w
szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:
• 1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę
systemu Brailleʼa lub innych alternatywnych metod komunikacji – w
przypadku ucznia niewidomego;
• 2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się,
w szczególności wspomagających i alternatywnych metod
komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niepełnosprawnego z
zaburzeniami mowy lub jej brakiem;
• 3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności
komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z
zespołem Aspergera.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie
bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i
specjalistów, a także w formie:
• klas terapeutycznych;
• zajęć rozwijających uzdolnienia;
• zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
• zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
• zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych
(uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności
językowych), rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz
innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
• zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
• zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
• porad i konsultacji; warsztatów.

Zwolnienie z nauki drugiego języka
obcego
• Na podstawie opinii poradni dla dzieci z wadą słuchu,
dysleksją głęboką, autyzmem (w tym Zespołem Aspergera),
niepełnosprawnościami sprzężonymi,
• Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim
 nauka drugiego języka obcego - na wniosek rodzica.

§ 20.
• 9. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści
udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w
formach, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1–3, ust. 2 pkt 1–7, ust. 3
pkt 1–4 oraz ust. 4 pkt 1, oceniają efektywność udzielonej pomocy i
formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu
poprawę funkcjonowania ucznia.
• 11. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 9, wynika,
że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w przedszkolu, szkole lub placówce nie następuje poprawa
funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce,
dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, za zgodą rodziców ucznia
albo pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z
wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu
rozwiązania problemu ucznia.

• 12. Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu
rozwiązania problemu ucznia, o którym mowa w ust. 11, zawiera
informacje o:
1) rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i
edukacyjnych, możliwościach psychofizycznych ucznia oraz
potencjale rozwojowym ucznia;
2) występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w
przedszkolu, szkole i placówce lub szczególnych uzdolnieniach
ucznia;
3) działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania
ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, formach pomocy
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu,
szkole lub placówce, okresie ich udzielania oraz efektach podjętych
działań i udzielanej pomocy;
4) wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę
funkcjonowania ucznia, o których mowa w ust. 9.
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