
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Zająca 

na 12. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 marca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej 

Szanowna Pani Minister! 

W związku z sygnalizowanymi przez środowisko nauczycieli szkół specjalnych uwagami na temat modelu 

zawodowej edukacji młodzieży dotkniętej lekkim deficytem intelektualnym zwracam się z prośbą o przed-

stawienie informacji na temat polityki resortu w przedmiotowym obszarze oraz ewentualnego stanu prac 

i konsultacji w zakresie m.in.: 

— modyfikacji podstawy programowej kształcenia ogólnego, dostosowującej ją do możliwości uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

— dostosowania ramowych planów nauczania do możliwości intelektualnych uczniów z niepełnospraw-

nością intelektualną w stopniu lekkim; 

— wprowadzenia do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowych zawodów, dostosowanych 

do możliwości intelektualnych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim; 

— ujednolicenia czasu trwania zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych z czasem trwania zajęć lekcyj-

nych w szkole; 

— wprowadzenia możliwości zwolnienia z nauki języka nowożytnego uczniów z niepełnosprawnością in-

telektualną w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością (np. autyzm), u których występują zaburze-

nia rozwoju mowy i języka ojczystego. 

Zwracam się również z zapytaniem, jakie jest stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie 

zapewnienia bezpłatnego transportu w celu kontynuowania kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej dla 

uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty (art. 17 ust. 3a pkt 1), obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do 

najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia. Z kolei rozporządzenie ministra edukacji z dnia 24 lipca 

2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepeł-

nosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w §4 mówi, iż 

kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń 

kończy 24. rok życia, w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej. 

Józef Zając 
 


