Formalno-prawne aspekty opiniowania
sprawy rozpoczęcia spełniania obowiązku
szkolnego przez dziecko

Konferencja podsumowująca

Bydgoszcz, 10 kwietnia 2014 r.

Obszary problemowe zgłaszane przez poradnie

• niewystarczająca znajomość
przepisów prawa przez
dyrektorów/pracowników poradni
• trudności w interpretacji przepisów

Prawo oświatowe

źródło prawa: Dziennik Ustaw
proces legislacyjny –
uzgodnienia międzyresortowe
i konsultacje społeczne
przepisy oświatowe a inne
regulacje (różnice) – np.
katalog niepełnosprawności
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Kwestie wydawania opinii o odroczeniu obowiązku
szkolnego



Do kiedy można wydawać opinię
o odroczeniu obowiązku szkolnego?



Jak pogodzić termin na wydanie opinii z oceną
gotowości szkolnej dziecka w kwietniu/maju?



Czy poradnia ma obowiązek napisać w opinii
stanowisko czy dziecko osiągnęło gotowość
czy wystarczy opisać rozwój?



Odraczanie obowiązku szkolnego dzieci
niepełnosprawnych – na podstawie orzeczenia
czy opinii, opinia na rok szkolny czy na kilka
lat?



Status prawny opinii wydanych przez poradnie
niepubliczne
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Opinia

Wydawana jest:
na pisemny wniosek rodzica, który powinien zawierać
uzasadnienie
w ciągu:
nie dłużej niż 30 dni
w szczególnie uzasadnionych przypadkach - 60 dni
7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego
(jeśli w celu wydania opinii niezbędne było przedstawienie
dodatkowo zaświadczenia lekarskiego
o stanie zdrowia dziecka)
Poradnia przed wydaniem opinii może zwrócić się do
dyrektora przedszkola/szkoły/placówki w celu uzyskania
informacji o problemach dydaktycznych
i wychowawczych dziecka, informując o tym osobę
składającą wniosek

Opinia publicznej poradni
 oznaczenie poradni wydającej opinię, numer opinii, datę wydania opinii
 podstawa prawna wydania opinii
 imię i nazwisko dziecka, jego numer PESEL (w przypadku braku tego numeru - serię
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), datę i miejsce urodzenia oraz miejsce
zamieszkania, nazwę i adres przedszkola/szkoły/placówki oraz oznaczenie oddziału
przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce,
do której dziecko uczęszcza
 określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka oraz opis mechanizmów wyjaśniających jego
funkcjonowanie w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie
opinii
 stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie
 wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem
 wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem, którą powinni prowadzić
w celu rozwiązania zgłaszanego problemu
 imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
 podpis dyrektora poradni

USO: odraczanie od obowiązku szkolnego obecnie

Kto podejmuje
decyzję?

Kiedy?

Art. 16 ust. 4 USO
decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego
podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii
poradni psychologiczno-pedagogicznej - publicznej lub
niepublicznej
Art. 16 ust. 3 USO
w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami
rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego
może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok

Art. 14 ust. 1a USO
w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może
być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak
niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy:
10 lat - do 31.08.2014 r.
 8 lat - od 1.09.2014 r.
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USO: odraczanie od obowiązku szkolnego – PROJEKT ZMIAN
Poselski projekt ustawy o zmianie
ustawy o systemie oświaty
(planowane zakończenie prac – kwiecień 2014 r.)

 uprawnione do wydania opinii o odroczeniu od obowiązku szkolnego będą
poradnie publiczne oraz te poradnie niepubliczne, które zatrudniają kadrę
posiadającą kwalifikacje właściwe dla pracowników publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych
 dyrektor szkoły podstawowej będzie zobligowany do odroczenia dziecka
od obowiązku szkolnego na podstawie wniosku rodzica oraz opinii poradni
wskazującej jednoznacznie na taką potrzebę
 możliwość odraczania od obowiązku szkolnego również po rozpoczęciu
roku szkolnego – nie później niż do 31 grudnia
Projekt oraz prace legislacyjne można śledzić na stronach Sejmu RP:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2132
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Obszary problemowe zgłaszane przez poradnie

• przygotowanie szkół do pracy
z małym dzieckiem
• dostęp do informacji

Przygotowanie szkół, dostęp do informacji
Czy istnieje ogólna informacja o warunkach stwarzanych dzieciom
6-letnim przez poszczególne szkoły?
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Dostęp do informacji

•

publikacje, materiały informacyjne

np. www.men.gov.pl zakładka Jakość edukacji/Nadzór
pedagogiczny/Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej
państwa w roku szkolnym 2013/2014:
Materiały adresowane do dyrektorów szkół i przedszkoli, kadry
pedagogicznej, rodziców oraz organów prowadzących szkoły
ogólnodostępne, m.in.:
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach
ogólnodostępnych
Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem
wieku realizacji obowiązku szkolnego
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Dostęp do informacji

•

np. poradnik przygotowany w 2013 r.
przez ORE na zlecenie MEN,
we współpracy z MPiPS i MZ

•

zawiera informacje o pomocy dzieciom
niepełnosprawnym ze strony państwa,
szczególnie w zakresie kompetencji
i obowiązków spoczywających na
samorządzie lokalnym w zakresie
pomocy społecznej, opieki zdrowotnej
i oświaty

•

wersja elektroniczna: www.ore.edu.pl
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Obszary problemowe zgłaszane przez poradnie

• brak ogólnopolskich, jednolitych
standardów pracy poradni –
merytorycznych (opiniowanie,
orzekanie) i organizacyjnych (czas
pracy, zadania realizowane
w ramach pensum i poza nim,
finansowanie)
• brak nowoczesnych narzędzi
diagnostycznych

Część oświatowa subwencji ogólnej

1)
2)
•

•

środki dla JST na realizację zadań
pozaszkolnych, w tym na poradnie
rezerwa części oświatowej:
jednym z kryteriów podziału rezerwy części
oświatowej subwencji w 2014 r. jest
dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia
w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla poradni
psychologiczno-pedagogicznych
nieprzekraczalny termin składania wniosków:
- do 14 kwietnia br. – I tura (I kwartał 2014 r.)
- do 30 września br. – II tura (II i III kwartał 2014 r.).

•

więcej informacji na stronie: www.men.gov.pl
zakładka „Finansowanie edukacji”
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Wspomaganie poradni

Zadania centralnych
placówek doskonalenia
nauczycieli:
• KOWEZiU
• ORE
• szkolenia, publikacje,
konferencje
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Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 (PLAN)

Programy regionalne: indywidualizacja procesu kształcenia
PO WER: Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży
w systemie oświaty

Główny cel projektu:
Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci i młodzieży w systemie oświaty poprzez
wzmacnianie kompetencji specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych oraz zwiększenie dostępności do wybranych narzędzi diagnostycznych.

Podstawowe dane projektu:
Okres realizacji:

Budżet projektu ogółem:

01.01.2015 – 31.12.2020

50 000 000,00 zł

Podniesienie efektywności diagnozy i terapii dzieci
i młodzieży w systemie oświaty
Planowane rezultaty projektu (wybrane):
opracowanie narzędzi diagnostycznych do badania rozwoju poznawczego, emocjonalnego,
osobowościowego, społecznego oraz wiedzy i umiejętności szkolnych
normalizacja i walidacja narządzi diagnostycznych na populacji polskich dzieci i młodzieży
polegająca na dokonaniu oceny trafności i rzetelności testu oraz przeprowadzeniu badań
psychometrycznych i analiz statystycznych w celu opracowania norm dla populacji dzieci polskich
w wieku od 3 do 19 lat, opracowanie podręczników do narzędzi, przekazane do poradni
doskonalenie kompetencji specjalistów zatrudnionych w poradniach psychologicznopedagogicznych
budowanie i wdrażanie standardów pracy poradni w zakresie merytorycznym i organizacyjnym:
seminaria, szkolenia dla koordynatorów, publikacje, konferencje
utworzenie strony internetowej projektu, w tym zamieszczanie materiałów wspierających pracę
poradni, przykładów dobrych praktyk, prowadzenie forum dla specjalistów z różnych dziedzin
– w tym dla psychologów, pedagogów, logopedów, rehabilitantów ruchowych
opracowanie materiałów wspierających pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz ich
przekazanie do poradni
opracowanie i przeprowadzenie konkursu promującego dobre praktyki w zakresie poradnictwa
psychologiczno- pedagogicznego
zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji podsumowującej projekt

Dziękuję za uwagę

Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych
e-mail: sekretariat_dzse@men.gov.pl
tel. 22 34 74 228
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