PLAN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW
SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

rok szkolny 2018/2019
I.

WSTĘP
Motywacja jest siłą poruszającą do działania i ukierunkowującą je na określone cele.
Niezaprzeczalnie to motywacja decyduje o skutecznym nauczaniu. Zapamiętywanie staje się
dużo trwalsze, jeśli uczeń jest umotywowany do przyswojenia określonych tekstów, faktów
lub czynności akceptowanych przez niego tj. na miarę jego możliwości. Stąd tak ważne jest
dostosowywanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia, bo to pozwoli
mu pokonać trudności i osiągnąć dobre lub zadawalające wyniki w nauce. Należy pamiętać,
że niejeden uczeń wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w celu wspierania
potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego
uczestnictwa w życiu przedszkola i szkoły oraz w środowisku społecznym.
Istotą pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu
i szkole jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających
na jego funkcjonowanie.

II.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU
Cel główny: podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi
Cele szczegółowe:
 pomoc psychologiczno – pedagogiczna uczniom
 zaangażowanie rodziców w proces kształcenia, motywowanie ich do wspólnych
działań
 współpraca z: rodzicami uczniów, poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w
tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi
przedszkolami, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i
podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży w organizowaniu i
udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 zwiększenie motywacji do nauki
 podnoszenie osiągnięć uczniów
 stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy
 indywidualizacja w procesie nauczania
 doskonalenie metod pracy nauczycieli w celu poprawy wyników nauczania
 stosowanie pochwał, nagradzanie aktywności ucznia
 motywowanie do organizowania pomocy koleżeńskiej
 systematyczna współpraca nauczycieli, specjalistów, pedagoga szkolnego i dyrektora
szkoły

III.

ZADANIA I FORMY ICH REALIZACJI
Lp.

Nazwa zadania

Termin

Forma realizacji

Odpowiedzialni

1.

Opracowanie planu
pracy pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej

IX.18r.

1) analiza obowiązujących

-

komisja

Diagnoza potrzeb
rozwojowych i
edukacyjnych uczniów

IX.18r.

-

wychowawcy
nauczyciele
specjaliści
pedagog
szkolny

-

wychowawca
klasy

2.

rozporządzeń i
dokumentów

2) plan pracy

w ciągu
roku szk.

1) rozpoznawanie
indywidualnych potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych oraz
możliwości
psychofizycznych ucznia
z uwzględnieniem
wpływu czynników
środowiskowych
2) arkusz diagnozy
dydaktyczno –
wychowawczej klasy

3) analiza danych zawartych w arkuszu diagnozy
dydaktyczno –
wychowawczej klasy

pedagog
szkolny

-

pedagog
szkolny

5) analiza danych zawartych -

pedagog
szkolny

-

pedagog
szkolny

4) wykaz uczniów
sporządzony na
podstawie arkusza
diagnozy dydaktyczno –
wychowawczej
w treści opinii/orzeczenia
oraz innej dokumentacji
ucznia (m.in. teczki
uczniów, dziennik,
dokumentacja medyczna)
w celu zdobycia możliwie
kompletnej wiedzy o
możliwościach
psychofizycznych i
indywidualnych
potrzebach rozwojowych
i edukacyjnych uczniów

6) rozmowy indywidualne z
uczniami przejawiającymi

trudności dydaktyczne,
wychowawcze i
emocjonalne

7) rozmowy indywidualne z

nauczyciele
wychowawcy

-

nauczyciele
specjaliści
rodzice

-

poradnia
psych.-pedag.
specjaliści
specjalni
lekarze

-

nauczyciele,
wychowawcy,
specjaliści,
pedagog
szkolny
poradnia

nauczycielami, rodzicami
i specjalistami
pracującymi z dziećmi

8) konsultowanie
indywidualnych
przypadków w zakresie
diagnozy ze specjalistami
zewnątrz: z poradni
psychologiczno –
pedagogicznej, innych
poradni
specjalistycznych,
praktykami
zatrudnionymi w
szkolnictwie specjalnym,
z lekarzami
3.

Pomoc
psychologiczno-pedagogiczna
uczniom w punkcie
przedszkolnym
i szkole wynikająca
w szczególności z:




niepełnosprawnoś
ci (niewidomi i
słabo widzący,
niesłyszący i słabo
słyszący,
niepełnosprawni
ruchowo, w tym z
afazją i mózgowym
porażeniem
dziecięcym, z
autyzmem, w tym z
zespołem
Aspergera, z
upośledzeniem
umysłowym stopniu
lekkim,
umiarkowanym lub
znacznym, z
niepełnosprawności
ami sprzężonymi)
niedostosowania

IX.18r.
praca
ciągła

1) nauczyciele,
wychowawcy i specjaliści
w oddziale
przedszkolnym i szkole
mają za zadanie:






rozpoznanie i
indywidualnych
potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz
możliwości
psychofizycznych
uczniów
określanie mocnych
stron, predyspozycji,
zainteresowań i
uzdolnień uczniów
rozpoznawanie
przyczyny
niepowodzeń
edukacyjnych lub
trudności w
funkcjonowaniu
uczniów, w tym

społecznego


zagrożenia
niedostosowaniem
społecznym



zaburzeń
zachowania i
emocji



szczególnych
uzdolnień



specyficznych
trudnościami w
uczeniu się
(dysleksja,
dysgrafia,
dysortografia,
dyskalkulia)



niepowodzeń
edukacyjnych
(drugoroczność,
wieloroczność,
wypadnięcie z
systemu)



deficytów
kompetencji i
zaburzeń
sprawności
językowych (grupa
ekspresji językowej,
grupa języka
alternatywnego,
grupa wsparcia
językowego)



choroby
przewlekłej



sytuacji
kryzysowych lub
traumatycznych



zaniedbań
środowiskowych
(związanych z
sytuacją bytową
ucznia i jego
rodziny, sposobem
spędzania czasu
wolnego i
kontaktami
środowiskowymi)



trudności
adaptacyjnych





praca
ciągła

barier i ograniczeń
utrudniających
funkcjonowanie
uczniów i ich
uczestnictwo w życiu
oddziału
przedszkolnego,
szkoły
podejmowanie
działań sprzyjających
rozwojowi
kompetencji oraz
potencjału uczniów w
celu podnoszenia
efektywności uczenia
się i poprawy ich
funkcjonowania
w działaniach tych
współpracują
zarówno w procesie
diagnostycznym jak i
postdiagnostycznym
z poradnią, w
szczególności w
zakresie oceny
funkcjonowania
uczniów, barier i
ograniczeń w
środowisku
utrudniających
funkcjonowanie
uczniów i ich
uczestnictwo w życiu
przedszkola, szkoły
oraz efektów działań
podejmowanych w
celu poprawy
funkcjonowania
ucznia oraz
planowanych
dalszych działań

2) nauczyciele,
wychowawcy i specjaliści
w oddziale

-

nauczyciele,
wychowawcy,
specjaliści,
pedagog

(związanych z
różnicami
kulturowymi lub ze
zmianą środowiska
edukacyjnego, w
tym związanych z
wcześniejszym
kształceniem za
granicą)

przedszkolnym
prowadzą w
szczególności:




praca
ciągła

obserwację
pedagogiczną
(wczesne rozpoznanie
u dziecka
dysharmonii
rozwojowych)
i podjęcie wczesnej
interwencji,
obserwację
pedagogiczną (w
przypadku dzieci
realizujących
obowiązkowe roczne
przygotowanie
przedszkolne
zakończone analizą i
oceną gotowości
dziecka do podjęcia
nauki w szkole
(diagnoza
przedszkolna)

3) nauczyciele,
wychowawcy i specjaliści
w szkole prowadzą w
szczególności:


szkolny
poradnia

obserwację
pedagogiczną w
trakcie bieżącej pracy
z uczniem w celu
rozpoznania:
 trudności w
uczeniu się , w
tym w przypadku
uczniów klas I-III
deficytów
kompetencji i
zaburzeń
sprawności
językowych oraz

-

nauczyciele,
wychowawcy,
specjaliści,
pedagog
szkolny
poradnia



w miarę
potrzeb

ryzyka
wystąpienia
specyficznych
trudności w
uczeniu się, a
także potencjału
ucznia i jego
zainteresowań
 szczególnych
uzdolnień
wspomaganie
uczniów w wyborze
kierunku kształcenia i
zawodu w trakcie
bieżącej pracy z
uczniem

4) współpraca z: rodzicami
uczniów, poradniami
psychologiczno pedagogicznymi, w tym
poradniami
specjalistycznymi,
placówkami doskonalenia
nauczycieli, innymi
przedszkolami, szkołami i
placówkami,
organizacjami
pozarządowymi oraz
innymi instytucjami
i podmiotami
działającymi na rzecz
rodziny, dzieci
i młodzieży
w organizowaniu i
udzielaniu pomocy
psychologiczno pedagogicznej

5) inicjatywa udzielanej
pomocy:


uczeń



rodzice ucznia



dyrektor

-

nauczyciele,
wychowawcy,
specjaliści,
pedagog
szkolny
dyrektor



nauczyciele,
wychowawcy,
specjaliści
prowadzący zajęcia z
uczniem



pięlęgniarka lub
higienistka szkolna



poradnia



asystent edukacji
romskiej



pomoc nauczyciela



pracownik socjalny



asystent rodziny



kurator sądowy



organizacja
pozarządowa, inna
instytucja, lub
podmiot działający na
rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży

6) zapoznanie

- pedagog szkolny

wychowawców,
nauczycieli i specjalistów
z opiniami i orzeczeniami
dotyczącymi dzieci
badanych w poradni

7) respektowanie zaleceń

-

poradni (dostosowanie
wymagań do możliwości
ucznia, wydłużony czas
pracy, indywidualizacja)

8) ustalenie form, sposobów i okresu udzielania
pomocy psychologiczno –
-pedagogicznej uczniom
w punkcie przedszkolnym

nauczyciele,
wychowawcy,
specjaliści,
pedagog
szkolny
dyrektor
dyrektor
szkoły

(korzystanie jest
dobrowolne i nieodpłatne)

9) udzielanie pomocy
psychologiczno –

-

nauczyciele,
specjaliści

pedagogicznej w punkcie
przedszkolnym


bieżąca pracy z
uczniem przez
zintegrowane
działania nauczycieli
i specjalistów



zajęcia rozwijające
uzdolnienia



zajęcia
specjalistyczne
(korekcyjno –
kompensacyjne,
logopedyczne,
rozwijające
kompetencje
emocjonalno-społeczne, zajęcia
o charakterze
terapeutycznym)



zindywidualizowana
ścieżka realizacji
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego



porady i konsultacje

10)ustalenie form, sposobów i okresu udzielania
pomocy psychologiczno –
-pedagogicznej uczniom
w szkole

dyrektor
szkoły

(korzystanie jest
dobrowolne i nieodpłatne)

11) udzielanie pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej w szkole


bieżąca praca z
uczniem oraz przez
zintegrowane

-

nauczyciele,
specjaliści,
doradca
zawodowy,
pedagog
szkolny

działania nauczycieli
i specjalistów


udzielanie uczniom
pomocy w
przezwyciężaniu
trudności
edukacyjnych,
wychowawczych lub
emocjonalnych
(rozmowy
indywidualne z
pedagogiem:
 przełamanie
uczucia
beznadziejności,
osamotnienia,
bezradności,
niepewności, i
napięć
psychicznych w
związku z
przeżywanymi
trudnościami
 pomoc w
eliminowaniu
napięć
nawarstwiających
się na tle
niepowodzeń
szkolnych
 porady dotyczące
metod
efektywnego
uczenia się, czy
sposobów
radzenia sobie ze
stresem

30 .09.18
(rozpoczął

 motywowanie i
wspieranie
uczniów w
osiąganiu jak
najwyższych
wyników w nauce

naukę)
30 dni od
złożenia
orzeczenia

 motywowanie i
zachęcanie
uczniów do
udziału w
zajęciach
oferowanych w
ramach pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej

,

 zachęcanie
uczniów do
udziału w
imprezach,
uroczystościach
oraz zajęciach czy
programach
rozwijających
zainteresowania i
uzdolnienia


klasa terapeutyczna



zajęcia rozwijające
uzdolnienia



zajęcia rozwijające
umiejętności uczenia
się



zajęcia dydaktyczno –
wyrównawcze



zajęcia
specjalistyczne:
(zajęcia korekcyjno –
kompensacyjne,
zajęcia logopedyczne,
zajęcia rozwijające
kompetencje
emocjonalnospołeczne oraz inne o
charakterze
terapeutycznym)



zajęcia związane z
wyborem kierunku i
kształcenia zawodu



zindywidualizowana

ścieżka realizacji
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego


zindywidualizowana
ścieżka kształcenia



porady i konsultacje



warsztaty

12)zapewnianie pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej uczniom z
dostarczanymi na bieżąco
opiniami i orzeczeniami

13)opracowywanie przez
zespół indywidualnych
programów edukacyjnoterapeutycznych (tzw.
IPET) dla uczniów
niepełnosprawnych,
niedostosowanych
społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem
społecznym
posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia
specjalnego
Program określa:


2 razy w
roku

14)dokonywanie okresowej
wielospecjalistycznej
oceny funkcjonowania
ucznia, uwzględniając
ocenę efektywności
pomocy psychologiczno –
pedagogicznej udzielanej
uczniowi, w miarę
potrzeb dokonywanie
modyfikacji programu

-

Zespół:



wychowawca
klasy
(koordynator)



nauczyciele



rodzice



pedagog
szkolny

- poradnia
psychologiczno –
pedagogiczna lu
specjalistyczna

- zespół

15)udostępnianie wymagań
umożliwiających uczniowi
poprawę oceny
niedostatecznej na I
semestr i końcowo
rocznej
- dokument z wymaganiami

16)motywowanie uczniów
do poprawiania na
bieżąco cząstkowych
ocen niedostatecznych
oraz ocen na I semestr i
końcowo rocznych

17)dostosowanie warunków
i formy przeprowadzania
sprawdzianu w ostatnim
roku nauki w szkole
podstawowej, egzaminu
w ostatnim roku nauki w
gimnazjum wobec ucznia
z zaburzeniami i
odchyleniami
rozwojowymi lub ze
specyficznymi
trudnościami w uczeniu
się
4.

Współpraca z
rodzicami

w ciągu
roku szk.

IX.18r.
oraz w
miarę

-

nauczyciele

-

pedagog
szkolny

-

wychowawca

-

nauczyciele

- dyrektor
-

pedagog

1) współpraca z
wychowawcami,
nauczycielami,
specjalistami i rodzicami
w zakresie określenia
trudności wynikających z
rozwoju dziecka oraz
innych przyczyn
niepowodzeń szkolnych
(konsultacje w poradni,
udostępnianie
odpowiednich
wniosków),

-

pedagog
szkolny

-

wychowawcy
klas

-

nauczyciele

-

specjaliści

2) pisemna informacja dla
rodziców (prawnych
opiekunów) ucznia z

-

pedagog

-

specjaliści

potrzeb

ustalonymi formami
pomocy psychologiczno –
-pedagogicznej, okresie
udzielania pomocy oraz
wymiarze godzin


IX.18r.
oraz w
miarę
potrzeb

-

nauczyciel
właściwych
zajęć eduk.

-

specjaliści
nauczyciel
pedagog
szkolny

pisemne
zobowiązanie się do
regularnego
posyłania dziecka na
wyznaczone zajęcia

3) procedura rezygnacji
rodzica z pomocy
psychologiczno –
pedagogicznej
oferowanej przez szkołę:
a) pisemna rezygnacja z
posyłania dziecka na
wyznaczone zajęcia
b) zobowiązanie rodzica
do pomocy dziecku w
wyrównywaniu
braków i zaległości
dydaktycznych, aby
nie miało problemów
z wynikami w nauce
c) poinformowanie
rodzica o problemach
dydaktycznych
dziecka, rozważenie
decyzji o udziale
ucznia w
proponowanych
zajęciach
d) w przypadku
rażących zaniedbań
ze strony rodziców
zostanie
zawiadomiony Sąd
Rodzinny

w miarę
potrzeb

w miarę

4) stały kontakt z rodzicem
ucznia uczęszczającego
na zajęcia, regularne
informowanie go o
postępach i zaległościach

5.

Efektywności
udzielonej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej

potrzeb

5) motywowanie rodziców
do kontrolowania sytuacji
szkolnej dzieci,
poprawiania na bieżąco
cząstkowych ocen
niedostatecznych oraz
zagrożeń na I semestr i
koniec roku szkolnego

koniec
roku
szkolnego

1) ocena efektywności
udzielonej pomocy i
formułowanie wniosków
dotyczących dalszych
działań mających na celu
poprawę funkcjonowania
ucznia

-

nauczyciele
wychowawcy
specjaliści

2) uwzględnianie wniosków
dotyczących dalszych
działań mających na celu
poprawę funkcjonowania
dziecka, które było
objęte pomocą

-

wychowawca
klasy
dyrektor
szkoły

3) występowanie do
publicznej poradni z
wnioskiem o
przeprowadzenie
diagnozy i wskazanie
sposobu rozwiązania
problemu ucznia (za
zgodą rodziców), gdy nie
następuje poprawa
funkcjonowania ucznia w
oddziale przedszkolnym,
szkole mimo udzielonej
pomocy.

-

-

-

dyrektor
szkoły
rodzice ucznia

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny(IPET), o którym mowa w art. 71b
ust. 1b ustawy, zwany dalej „programem”, określa:
1)

zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz
wymagań

edukacyjnych,

o których

mowa

w art. 44b

ust. 8

pkt 1 ustawy,

do

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dziecka lub ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form
pracy z dzieckiem lub uczniem;
2)

zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub
uczniem, w tym w przypadku:
a)

dziecka lub ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,

b)

ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,

c)

ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze
socjoterapeutycznym;

3)

formy i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;

4)

działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres
współdziałania

z poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi,

w tym

poradniami

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi
oraz

innymi

instytucjami

działającymi

na

rzecz

rodziny,

dzieci

i młodzieży,

a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i oddziałów,
o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 i 6–9 – również ze specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi,

młodzieżowymi

ośrodkami

wychowawczymi

i młodzieżowymi

ośrodkami socjoterapii;
5)

zajęcia

rewalidacyjne,

resocjalizacyjne

i socjoterapeutyczne

oraz

inne

zajęcia,

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,
a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;
6)

zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka lub ucznia w realizacji
przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub ośrodek,
o których mowa w § 2 ust. 1, zadań wymienionych w § 5 ust. 1.

Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup
wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, zwany dalej
„zespołem”.
Zespół

opracowuje

program

po

dokonaniu

wielospecjalistycznej

oceny

poziomu

funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się
w terminie:
do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od początku
roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio
w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub ośrodku, o których
mowa w § 2 ust. 1,
Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca grupy
wychowawczej, do której uczęszcza dziecko lub uczeń, albo nauczyciel lub specjalista,
prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola,
szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5 i 7–16, a w przypadku innej formy
wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – przez osobę kierującą inną formą wychowania
przedszkolnego.
Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
1)

na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 1–5 i 7–16, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej
przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
–na wniosek osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego – przedstawiciel
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub
pomoc nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 i 3;

2)

na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne
osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej
oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając ocenę efektywności
pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje
modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia i modyfikacji

programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach
zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której
mowa w ust. 9. Dyrektor przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 1–5 i 7–16, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez
osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba
kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, zawiadamia rodziców dziecka lub ucznia
albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia
w nim.
Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię
programu.
Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, jego
rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących
zajęcia z dzieckiem lub uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu,
o których mowa w ust. 8

Na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży:
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,

3)

zagrożonych niedostosowaniem społecznym

– wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
§ 2. 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych organizuje się
w:
1)

przedszkolach ogólnodostępnych;

2)

przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi;

3)

przedszkolach integracyjnych;

4)

przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi;

5)

przedszkolach specjalnych;

6)

innych formach wychowania przedszkolnego;

7)

szkołach ogólnodostępnych;

8)

szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi;

9)

szkołach integracyjnych;

10) szkołach ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi;
11) szkołach specjalnych, w tym szkołach specjalnych przysposabiających do pracy;
12) młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;
13) młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

1

)
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14) specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;
15) specjalnych ośrodkach wychowawczych;
16) ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach,
innych formach wychowania przedszkolnego, szkołach i oddziałach, o których mowa w ust. 1
pkt 1–3 i 6–9, organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami
pełnosprawnymi, w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole,
najbliższych miejsca zamieszkania ucznia niepełnosprawnego.
3. Przedszkoli specjalnych i oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych
nie organizuje się dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.
4. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
5. Kształcenie specjalne w ośrodkach, o których mowa w ust. 1 pkt 16, organizuje się
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
6.

Organizację

zajęć

rewalidacyjno-wychowawczych

dla

dzieci

i młodzieży

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim określają przepisy wydane na
podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
§ 3. 1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niedostosowanych
społecznie organizuje się w szkołach, oddziałach i ośrodkach, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 7–12, na każdym etapie edukacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 3 oraz § 2 ust. 4.
2.

Kształcenie,

wychowanie

i opiekę

dla

dzieci

i młodzieży

zagrożonych

niedostosowaniem społecznym organizuje się w szkołach, oddziałach i ośrodkach, o których
mowa w § 2 ust. 1 pkt 7–11, 13 i 15, na każdym etapie edukacyjnym, z zastrzeżeniem ust. 3
oraz § 2 ust. 4.
3. W szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się oddziałów specjalnych dla dzieci
i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

§ 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)

18. rok życia – w przypadku szkoły podstawowej;

2)

21. rok życia – w przypadku gimnazjum;

3)

24. rok życia – w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.
§ 5. 1. Przedszkola, 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
dzieci lub uczniów;

3)

zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej
„ustawą”;

4)

inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5)

integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub
uczniami pełnosprawnymi;

6)

przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

2. Liczbę dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego, w oddziale integracyjnym
w przedszkolu

ogólnodostępnym,

w oddziale

przedszkola

specjalnego

i w oddziale

specjalnym w przedszkolu ogólnodostępnym oraz liczbę uczniów w oddziale szkoły
integracyjnej, w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, w oddziale szkoły
specjalnej i w oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej określają przepisy wydane na
podstawie art. 60 ust. 2 ustawy.
3. Za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,
w oddziale

przedszkola

integracyjnego

i w oddziale

integracyjnym

w przedszkolu

ogólnodostępnym oraz liczba uczniów, w tym uczniów niepełnosprawnych, w oddziale
szkoły integracyjnej i w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej może być niższa
od liczby określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy.

4. Liczbę dzieci w grupie w innej formie wychowania przedszkolnego określają przepisy
wydane na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy.
§ 6. 1. Indywidualny

program

edukacyjno-terapeutyczny,

o którym

mowa

w art. 71b ust. 1b ustawy, zwany dalej „programem”, określa:
1)

zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz
wymagań

edukacyjnych,

indywidualnych
psychofizycznych

o których

potrzeb
dziecka

mowa

rozwojowych
lub

ucznia,

w art. 44b

ust. 8

pkt 1 ustawy,

do

i edukacyjnych

oraz

możliwości

w szczególności

przez

zastosowanie

odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem;
2)

zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub
uczniem, w tym w przypadku:
a)

dziecka lub ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym,

b)

ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym,

c)

ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze
socjoterapeutycznym;

3)

formy i okres udzielania dziecku lub uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy;

4)

działania wspierające rodziców dziecka lub ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi,

placówkami

doskonalenia

nauczycieli,

organizacjami

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodzieży, a w przypadku przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
szkół i oddziałów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 i 6–9 – również ze specjalnymi
ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi
i młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii;
5)

zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz

inne zajęcia,

odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dziecka lub ucznia, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,
a w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej – także działania
z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań;

6)

zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka lub ucznia w realizacji
przez przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub ośrodek,
o których mowa w § 2 ust. 1, zadań wymienionych w § 5 ust. 1.
2. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:

1)

naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych
alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego;

2)

naukę języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku
dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją;

3)

zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –
w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
3. Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy

grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, zwany dalej
„zespołem”.
4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się
w terminie:
1)

do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko lub uczeń rozpoczyna od
początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie
odpowiednio w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub
ośrodku, o których mowa w § 2 ust. 1, albo

2)

30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego,
szkole lub ośrodku, o których mowa w § 2 ust. 1, orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, albo

3)

30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program –
w przypadku gdy dziecko lub uczeń kontynuuje wychowanie przedszkolne albo
kształcenie odpowiednio w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania
przedszkolnego, danej szkole lub danym ośrodku, o których mowa w § 2 ust. 1.
6. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału lub wychowawca

grupy wychowawczej, do której uczęszcza dziecko lub uczeń, albo nauczyciel lub specjalista,
prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola,

szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–5 i 7–16, a w przypadku innej formy
wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką
samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – przez osobę kierującą inną formą wychowania
przedszkolnego.
7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
8. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
1)

na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt 1–5 i 7–16, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej
przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną –
na wniosek osoby kierującej inną formą wychowania przedszkolnego – przedstawiciel
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub
pomoc nauczyciela, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 i 3;

2)

na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia – inne
osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
9. Zespół,

co

najmniej

dwa

razy

w roku

szkolnym,

dokonuje

okresowej

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia, uwzględniając
ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku lub uczniowi
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy, oraz, w miarę
potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia
i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
10. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć
w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu
oceny, o której mowa w ust. 9. Dyrektor przedszkola, szkoły lub ośrodka, o których mowa
w § 2 ust. 1 pkt 1–5 i 7–16, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego
prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę
fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego, zawiadamia rodziców
dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu
i możliwości uczestniczenia w nim.
11. Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię
programu.
12. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, jego
rodziców, nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów prowadzących

zajęcia z dzieckiem lub uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu,
o których mowa w ust. 8.
§ 7. 1. W przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach
integracyjnych,

szkołach

ogólnodostępnych

z oddziałami

integracyjnymi

i szkołach

integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie
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 objęte dzieci i 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 w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub

2)

w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e
ustawy, lub

3)

pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
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 w zakresie pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania

kształcenia

odpowiednio

uczniów

niepełnosprawnych,

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub
specjalistów, lub
2)

w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e
ustawy, lub

3)

pomoc nauczyciela

– z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
4. 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 i specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone
w programie;

2)

prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą
z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym;

3)

uczestniczą, w miarę

potrzeb, w zajęciach

edukacyjnych

prowadzonych

przez

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie,
realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4)

udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom
i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,
w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi
społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
5. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku innej formy wychowania

przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu
terytorialnego lub osobę fizyczną – osoba kierująca inną formą wychowania przedszkolnego,
uwzględniając

indywidualne

potrzeby

rozwojowe

i edukacyjne

oraz

możliwości

psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych
niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania
i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez
nauczycieli, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, lub w których nauczyciele ci
uczestniczą.
6. Specjaliści i pomoc nauczyciela, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 pkt 1
i 3, realizują zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkola lub szkoły, a w przypadku
innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą
jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną – osobę kierującą inną formą
wychowania przedszkolnego.
§ 8. Uczniowie

z chorobami

przewlekłymi,

z zaburzeniami

psychicznymi,

z zaburzeniami zachowania i zagrożeni uzależnieniem, posiadający orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego, którzy przed dniem 1 września 2011 r. rozpoczęli naukę w szkole
integracyjnej, oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej, szkole specjalnej lub
oddziale specjalnym w szkole ogólnodostępnej, mogą kontynuować naukę w takiej szkole lub
oddziale do ukończenia szkoły danego typu.
§ 9. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane dla dzieci i uczniów
na podstawie 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 specjalnych przedszkolach, szkołach
i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392) oraz 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) należy dostosować do wymogów określonych w
rozporządzeniu w terminie do dnia 30 września 2015 r.
§ 10. W okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.:
1)

w przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego
i szkołach ogólnodostępnych, za zgodą organu prowadzącego, można zatrudniać
dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej
w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
specjalistów, asystentów, o których mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub pomoc
nauczyciela; przepisy § 7 ust. 4–6 stosuje się odpowiednio;

2)

do

nauczycieli

posiadających

kwalifikacje

w zakresie

pedagogiki

specjalnej

zatrudnionych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego w przedszkolach
ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi, przedszkolach integracyjnych, szkołach
ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i szkołach integracyjnych, o których
mowa w § 7 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 4 i 5.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 7
ust. 2–6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.2
2

)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 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 specjalnych przedszkolach, szkołach i
oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2014 r. poz. 392) oraz rozporządzeniem 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

