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pľagnę poinformować Pana Ministra o zgłoszonym Rzecznikowi Pľaw Dziecka

pľoblemie braku ľegulacji prawnych umozliwiających pľzedłużenie okľesu nauki,

na kazdym etapie edukacyjnyn o jeden rok, uczniom z rőŻnymi rodzajami

ni epełno spľawno śc i, uczęszczaj ącym do szkół aľtys ty czny ch.

Przedstawiona Rzecznikowi sprawa dotyczy odmowy pozýywnego tozpattzenia

wniosku, złoŻonego przez rodziców do dyrektoľa ogólnoksztaŁcącej szkoły muzycznej,

o przedłuŻenie okľesu nauki o jeden rok dla dziecka posiadającego oÍZęczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego (Zespőł Aspergera i dysfunkcja wzľoku).

Zasadność odmowy przedłuŻenia okľesu nauki ww. uczniom jest argumentowana1

funkcjonowaniem przepisu art.44 zk ust. 10 ustawy z dnią 7 v,rześnią I99]r. o systemie

oświaty (Dz'U '2016.|943 ze zm.), któľy stanowi:

ĺľ pľzypadktl szkoły artystycznej realizujqcej wyłqcznie ksztcłcenie arĘstyczne rada

pedagogiczna może y,yrazić zgodę na ľealizov,anie obov,iqzkov,ych zajęć edukacyjnych

z zakresu danej klasy w ciqgu ĺIwóch kolejnych llt, biorqc pod uwagę dotychczasowe

osÍqgnÍęcÍu ucznia.

Należy jednak zauwaŻyć, Że przepis art. 44 zk, jak wskazuje ww. ustawa, dotyczy

jedynie problemu egzaminu poprawkowego. Wobec povĺyŻszego nie łączy się w żaden

sposób z kwestią przedłuŻenia okľesu nauki (na każdym etapie edukacyjnym o jeden rok)

z t5Ąułu niepełnosprawności ucznia i posiadanego ptzez niego orzęczenia o potrzebie

kształcenia specj alnego.

'Pismo z 5 |ipca2O1'l r. o sygn.WP.025.264.20l7.KR (w załączeniu)
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Na podstawie przepisu art. 44zb oraz stosownie - aľt. 44zqustavĺy o systemie oświaty,

ministeľ właściwy do spraw oświaty i wychowania otaz minister właściwy do spraw kultury

i dziedzictwa naľodowego zostali zobowiązani do określenia, w drodze rozporuądzeń,

szczegołowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

w szkołach publicznych oraz w szkołach aľtystycznych, w tyn m.in. do okľeślenia

przypadków, w których dostosowuje się wymagania edukacyjne (o których mowa w art. 44b

ust. 8 pkt I oraz w art. 44zd ust.6 pkt. 1), do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz mozliwości psychofizycznych uczniów, w tym okľeśla podstawę tego

dostosowania, z uwzględnieniem konieczności właściwego Zapewnienia pľocesu kształcenia

uczniów.

Nalezy wskazać, Że w przypadku uczniőw z rőŻnymi rcdzajami niepełnosprawności

_ rea|izujących edukację w szkole ogólnodostępnej - przedŁuŻenie okresu nauki (na każdym

etapie edukacyjnym o jeden ľok), zostało zagwaÍantowane przepisem $ 5 ľozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów naucząnią

w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 t. poz.204, ze zm.). Stanowi on m.in., Że uczniom

z niepełnospľawnością moŻna przedłuŻyć, okres nauki na kazdym etapie edukacyjnym o jeden

rok, zwiększając propoľcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęĆ, edukacyjnych.

Decyzję o przedłuŻeniu okresu nauki uczniowi z niepełnosprawnoŚcią podejmuje ľada

pedagogiczna' po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu (którego zadaniem jest planowanie

i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej i o którym

mówią pľzepisy w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

peđagogicznej w publicznych pľzedszkolach, szkołach i placówkach), a takŻe zgody rodziców

ucznia.
'\N ľozporządzeniu Ministra Kultuľy i Dziedzictwa Naľodowego z dnia 3l sieľpnia

2016 t. w sprawie ramowych planów nąucząnia w pubĺicznych szkołach i pĺacówkach

artysýcznych (Dz.U' z 2016r., poz. 1408) nie przyjęto analogicznego rozwiązania w tym

zakľesie.

Wobec povĺyŻszego naleŻy stwierdzić, Że:

1. odmowa udzielona ľodzicowi (w związku ze złoŻonym wnioskiem o przedłuzenie

okľesu nauki jego dziecku z niepełnosprawnością) nie znajduje podstaw pľawnych.

obecnie brak jest bowiem podstaw prawnych do złoŻenia takiego wniosku.

2. Przepis $ 1 ust. I rozporzqdzenia Ministľa Kultuľy i Dziedzictu,a Narodowego

z dnia 24 sierpnia 2015 r. w spľawie szczegółowych u,arunków i sposobu
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ocenicĺnia, kĺcłsyÍřkov,anicl i promov,cĺnicl tlcznióv, ýy publicznych szkołach

artyst:łcznych obliguje szkoły artystyczne do dostosowania wymagań

edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

ofaz możliwości psychofizycznych ucznia, m.in. posiadającego orzeczenie

o potľzebie kształcenia specjalnego - na podstawie tego orzeczenia oľaz ustaleń

zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym. Nie jest

jednak możliwa reaIizacja dostosowania w formie przedłuzenia okľesu nauki

(dla ucznia z niepełnospľawnością) z powodu bľaku stosownego pľzepisu

w rozporzqdzeniu Ministra Kultury i Dziędzictwa Narodowego z dnia 31 sierpnia

2016 ľ. w sprawie ramowych pĺanów nauczanią w publicznych szkołach

i placówkach artystycznych (ak w przypadku $ 5 rozporządzenia Ministľa

Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów

nauczania w szkołach publiczn1lch).

W związku ztym, ze edukacja dzięci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym

dzieci z niepełnospľawnościami, stanowi pľzedmiot szczegolnego zainteresowania Rzecznika

Praw Dziecka, na podstawie art. l0 ust. 1 pkt.2 oraz lOa ust.l ustawy z dnia 6 stltcznia

2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 Í. poz.922), proszę Pana Ministra

o podjęcie działan umożliwiających pľzyjęcie tożsamych rozwiązan prawnych - analogicznie

do ustalonych w$ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.

u, sprawie ramowych planóu, nauczania v, szkołąch publicznych, umozliwiających

ptzedłuŻenie okresu nauki (na kazdym etapie edukacyjnym o jeden ľok) - takze w szkołach

aľtystycznych. Mozliwość przedłuŻenia okľesu nauki uczniom z rőŻnymi rodzajami

niepełnospľawności _ jako jedna z ťorm indywidualizacji procesu kształcenia - powinna być

dostępna dla wszystkich dzieci w Polsce - równięŻ w szkołach aľtystycznych. obecne

uregulowania mogą prowadzić do nieľównego tľaktowania lub wÍęcz być pľzejawem

dyskryminacji dzieci z niepełnosprawnością.
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Załącznik
l. Pismo z 5 lipca 2017 roku.
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