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Pragnę zgłosić swoje uwagi do ogłoszonego projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (dalej w skrócie zwanym
Rozporządzeniem w sprawie NI).
W ramach projektu „Wszystko jasne. Jakość i dostępność edukacji dla dzieci
niepełnosprawnych” od kilku lat Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci prowadzi punkt
konsultacyjny. Udzielamy porad przede wszystkim rodzicom dzieci niepełnosprawnych,
ale także nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych. Kwestia nauczania
indywidualnego jest często poruszana zarówno przez rodziców jak i pracowników szkół.
Być może wynika to z faktu, że wśród uczniów objętych nauczaniem indywidualnym
sporą grupę stanowią uczniowie niepełnosprawni.
Proponowane zmiany w rozporządzeniu w sprawie nauczania indywidualnego budzą
duży niepokój.
Par. 5 ust. 2 pkt 2 nowego rozporządzenia stanowi, że nauczanie indywidualne może
być realizowane w placówce oświatowej, jeżeli ta dysponuje odrębnym pomieszczeniem.
W praktyce realizuje się je w różnych miejscach: bibliotece, świetlicy, gabinecie
pedagoga, salach dydaktycznych, które są akurat wolne. To nie są odrębne pokoje.
Rzadko która szkoła dysponuje specjalnym, osobnym pomieszczeniem przeznaczonym
tylko na nauczanie indywidualne.
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Zgodnie z nowymi przepisami dyrektor będzie mógł odmówić realizacji nauczania
indywidualnego na terenie placówki, argumentując decyzję brakiem odrębnego
pomieszczenia.
Brak odrębnego pomieszczenia nie może być powodem odmowy prowadzenia
nauczania indywidualnego na terenie szkoły, szczególnie kiedy taka forma realizacji NI
wynika z potrzeb ucznia i zaleceń zawartych orzeczeniu poradni psychologicznopedagogicznej.
Stworzenie możliwości odmowy realizacji indywidualnego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania na terenie placówki oświatowej będzie działać wbrew
interesom uczniów, doprowadzając do ich całkowitej izolacji w sytuacji, kiedy nie jest to
konieczne. Potrzeba prowadzenia nauczania indywidualnego na terenie placówki
edukacyjnej może wynikać również z sytuacji domowej, w tym lokalowej dziecka. W tym
przypadku odmowa szkoły również będzie niekorzystna dla ucznia.
W związku z powyższym proponuję, by przepisy określały, że nauczanie indywidualne
organizuje się w dostosowanym pomieszczeniu.
Rozporządzenie powinno przede wszystkim wkazywać, że nauczanie indywidualne
i roczne indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się zgodnie ze
wszystkimi zalecaniami poradni psychologiczno-pedagogicznej i zgodnie z nimi
dyrektor placówki wskazuje miejsce, czas i zakres nauczania. Rozporządzenie powinno
w bardziej jednoznaczny sposób podkreślać bezwzględną konieczność realizacji
wszystkich zaleceń poradni – bez wyjątków.
W Rozporządzeniu w sprawie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży konieczne jest odwołanie do przepisów
Rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w
publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2008 nr 173 poz. 173).
Tymczasem, w proponowanym akcie brak jest nawiązania do wymienionego
Rozporządzenia w kwestii zakresu uczestnictwa ucznia objętego nauczaniem
indywidualnym w zajęciach lekcyjnych z klasą.
W proponowanym kształcie Rozporządzenie w sprawie NI stanowi, że dyrektor placówki,
w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia z orzeczenia o potrzebie
nauczania indywidualnego oraz stan zdrowia dziecka organizuje mu różne formy
uczestnictwa w życiu przedszkola lub szkoły, w szczególności umożliwia udział
w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, w imprezach i uroczystościach
szkolnych.
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Podstawową formą uczestnictwa w życiu szkoły jest nauka na lekcjach, z klasą. Zajęcia
rozwijające uzdolnienia, uroczystości i wycieczki to tylko dodatek. Rozporządzenie w
sprawie NI w żaden sposób nie uwzględnia możliwości włączania ucznia objętego NI do
zespołu klasowego, co jest sprzeczne z ideą edukacji włączającej, tak szeroko
propagowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Są dzieci, którym stan zdrowia całkowicie uniemożliwia uczestnictwo w życiu szkoły, ale
jest też grupa uczniów, którym zdrowie znacznie utrudnia naukę normalnym trybem.
Znacznie nie znaczy całkowicie. Stan zdrowia tych uczniów umożliwia im częściowe
uczestnictwo w życiu szkoły/ przedszkola, a więc i w lekcjach prowadzonych z grupą
rówieśniczą i rozporządzenie w sprawie nauczania indywidualnego powinno ten zakres
regulować. W przypadku tych uczniów priorytetem powinno być docelowe włączenie ich
do edukacji z klasą. Często istnieje bezwzględna potrzeba, by dochodzić do tego celu w
sposób stopniowy, właśnie poprzez uczestnictwo w części zajęć lekcyjnych wspólnie z
klasą.
Nauczanie indywidualne z częściowym włączaniem do zespołu klasowego, na czas
zajęć dydaktycznych, jest rozwiązaniem korzystnym szczególnie dla uczniów
niepełnosprawnych. Z jednej strony pozwala opanować podstawę programową, z drugiej
umożliwia podtrzymanie relacji rówieśniczych i naukę norm społecznych. Uzyskanie
takiego efektu nie będzie jednak możliwe, jeśli uczeń ten nie będzie miał możliwości
uczestniczenia w części zajęć lekcyjnych razem ze swoją klasą.
Rozporządzenie w sprawie NI powinno określać, że organizuje się je zgodnie z zapisami
orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, biorąc pod uwagę w przypadku
ucznia, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, zakres w jakim
będzie on uczestniczył w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych organizowanych
z oddziałem w szkole (jeżeli takie są zalecenia poradni).
Możliwość uczestnictwa ucznia objętego nauczaniem indywidualnym w zajęciach
lekcyjnych jest ujęta w paragrafie 8 Rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych (Dz.U. 2008 nr 173 poz. 173), cytuję:
W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się: (…)
2. w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
zakres, w jakim uczeń może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych,
organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w
szkole;
i bezwzględnie powinna być ujęta w Rozporządzeniu w sprawie nauczania
indywidualnego.
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W odniesieniu do artykułu 8 i 9 rozporządzenia pragnę zaznaczyć, że stworzenie
możliwości zwiększenia wymiaru godzin indywidualnego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania będzie korzystne dla uczniów. Jednak pozostawienie decyzji
o zwiększeniu liczby godzin w gestii organu prowadzącego sprawi, iż będzie to
możliwość czysto teoretyczna. Zgoda na takie rozwiązanie niesie za sobą skutki
finansowe i nie leży w interesie danej jednostki samorządu terytorialnego. Realne
zwiększenie wymiaru godzin indywidualnego przygotowania przedszkolnego
i indywidualnego nauczania jest możliwe jedynie poprzez ustalenie zwiększonego
wymiaru zajęć w rozporządzeniu lub zawarciu wskazania, że o zwiększeniu wymiaru
godzin decydować powinna poradnia psychologiczno-pedagogiczna w orzeczeniu.
A szkoła powinna bezwzględnie realizować zalecony przez poradnię wymiar godzin.
Za konieczne uważam dodanie w omawianym akcie prawnym paragrafu/ ustępu
w następującym brzmieniu:
„Udział
dzieci
i
młodzieży
objętych
indywidualnym
przygotowaniem
przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem w zajęciach rewalidacyjnych,
zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innych formach
życia przedszkola lub szkoły jest realizowany poza tygodniowym wymiarem
godzin, o którym mowa w par. 8 i 9.”
Wnoszę o powyższy zapis opierając się na trafiających do nas zgłoszeniach rodziców
dzieci z niepełnosprawnością. Zdarzają się sytuacje, że dziecko posiadające
jednocześnie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i o potrzebie nauczania
indywidualnego ma realizowane zajęcia rewalidacyjne i z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w ramach tygodniowego wymiaru godzin określonego
w par. 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie NI. Zdarza się, że rodzice słyszą, że na
nauczaniu indywidualnym „nie należą się” zajęcia rewalidacyjne lub grupowe, co jest
nieprawdą.
Wprowadzenie w życie omawianego Rozporządzenia w proponowanym kształcie będzie
miało negatywny skutek dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
które stale lub czasowo muszą korzystać z nauczania indywidualnego.
W praktyce proponowane rozwiązania mogą pogłębić izolację dzieci objętych
nauczaniem indywidualnym, umożliwią organizację nauczania indywidualnego tylko
w środowisku domowym, co będzie miało negatywne skutki dla całej rodziny takiego
dziecka, bo wymusi rezygnację z pracy jednego z rodziców (najczęściej matki).
Z poważaniem
Aleksandra Braun
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