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W ramach konsultacji społecznych dotyczących rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
szkolnych chcielibyśmy wyrazić naszą opinię w sprawie planowanych zmian.
W odniesieniu do artykułu 3 ustęp 1 rozporządzenia, chcemy wyrazić nasze poparcie dla
takiego rozwiązania. Rozporządzenie MEN z 5 marca 2013 r. zniosło obowiązek
zamieszczania na świadectwie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim adnotacji „Uczeń/uczennica realizował(a) program nauczania dostosowany do
indywidualnych możliwości i potrzeb na podstawie orzeczenia wydanego przez...”.
Adnotacja taka była stygmatyzująca i wskazywała, iż zdiagnozowano u ucznia
niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim. Niekiedy ograniczało to możliwości
przyjęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej lub znalezienia pracy na otwartym
rynku. Dopisek taki dotyczył jedynie tej wąskiej grupy uczniów z niepełonosprawnością.
Cieszymy się, że MEN chce pójść o krok dalej i umożliwić uczniom z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wymianę wcześniej wydanych
świadectw na takie, które nie zawierają adnotacji o dostosowanym programie nauczania.
Uważamy, że możliwość taka jest bardzo ważna i korzystna dla tych uczniów.
Projekt rozporządzenia przewiduje nowe wzory legitymacji szkolnych.
Niestety projekt utrzymuje w mocy odrębny wzór (inny kolor) legitymacji dla uczniów z
niepełnosprawnością. W naszym odczuciu takie rozwiązanie powoduje stygmatyzację i
podkreślenie odmienności tej grupy uczniów.
Posiadanie „specjalnej” legitymacji nie jest wskazane w żadnych przepisach krajowych.
Nie daje też ona żadnych dodatkowych przywilejów ich posiadaczom poza tymi, które i
tak należą się im z tytułu posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.
Rozumiemy, że wydanie legitymacji z oznaczeniem, że uczeń jest niepełnosprawny
może być potrzebne tym uczniom, którzy są niepełnosprawni w świetle prawa
oświatowego (posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na
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swoją niepełnosprawność), a nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności i wobec
tego nie sprzeciwiamy się całkowicie idei oznaczania na legitymacji szkolnej faktu
niepełnosprawności ucznia. Jesteśmy natomiast przekonani, że wydanie takiej
legitymacji nie powinno być obligatoryjne, a fakt niepełnosprawności ucznia powinien być
oznaczony w sposób bardzo dyskretny.
Z rozporządzenia nie wynika też wprost, komu należy wydać takie legitymacje: czy
uczniom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, czy też tym, którzy posiadają
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Grupy te nie są tożsame.
Czy uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z innego tytułu niż te, które
uprawniają do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego też powinni
otrzymać legitymację przeznaczoną dla uczniów niepełnosprawnych? Czy mogą taką
legitymację otrzymać? Czy mogą ją otrzymać uczniowie, którzy nie posiadają orzeczenia
o niepełnosprawności?
Artykuł 24 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych
wskazuje, iż „Państwa-Strony zapewniają włączający system kształcenia umożliwiający
integrację na wszystkich poziomach edukacji i w kształceniu ustawicznym (...).”
Ustanowienie odrębnego wzoru legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych z całą
pewnością nie służy ich integracji, a wręcz stygmatyzuje w środowisku rówieśniczym.
Jak dziecko z niepełnosprawnością ma wyjaśnić kolegom z klasy, dlaczego ma inny
kolor legitymacji szkolnej niż pozostali uczniowie? Dlaczego Ministerstwo Edukacji
Narodowej stawia dziecko z niepełnosprawnością (niekiedy ukrytą) w sytuacji, w której
takie wyjaśnienia mogą być potrzebne?
Jesteśmy przekonani, iż oznaczenia na legitymacji szkolnej faktu niepełnosprawności
ucznia można i należy dokonać w sposób dyskretniejszy niż wydanie legitymacji w innym
kolorze, co koledzy z klasy natychmiast zauważą. Uważamy, że w tej kwestii dopisanie
litery „N” w numerze dokumentu będzie wystarczające. Ważne jest też ustalenie, komu
właściwie należy wydać legitymacje wg. odrębnego wzoru.
Dodatkowo uważamy, iż rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń powinni mieć prawo do
rezygnacji z legitymacji wydanej wg takiego odrębnego wzoru na rzecz legitymacji
zwykłej, takiej samej jak legitymacje dla pozostałych uczniów. Prawo takie należy
określić w rozporządzeniu.
Z poważaniem
Aleksandra Braun

Projekt Wszystko Jasne
Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci
Ul. Dembego 20/2
02-796 Warszawa

www.wszystkojasne.waw.pl
biuro@wszystkojasne.waw.pl

