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Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty dotyczące 

projektu Rozporządzenia Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia ................ 2017 r. w 

sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.  

W związku ze skierowaniem do konsultacji ww. projektu, Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przekazuje poniższe uwagi: 

L.p. Zapis projektu Propozycje zmian, uwagi 

1. § 3. 2. Dyrektor przedszkola lub 

szkoły, a w przypadku innej formy 

wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną 

niebędącą jednostką samorządu 

terytorialnego lub osobę fizyczną – 

także osoba kierująca daną inną 

formą wychowania 

przedszkolnego, zwani dalej 

„dyrektorem”, ustalają – w 

uzgodnieniu z organem 

prowadzącym przedszkole, szkołę 

podstawową, w której 

zorganizowano oddział 

przedszkolny, inną formę 

wychowania przedszkolnego lub 

szkołę – zakres, miejsce i czas 

prowadzenia zajęć odpowiednio 

indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania. 

Proponujemy zapis: 

§ 3. 2. Dyrektor przedszkola lub szkoły, a w 

przypadku innej formy wychowania przedszkolnego 

prowadzonej przez osobę prawną niebędącą 

jednostką samorządu terytorialnego lub osobę 

fizyczną – także osoba kierująca daną inną formą 

wychowania przedszkolnego, zwani dalej 

„dyrektorem”, ustalają – w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym przedszkole, szkołę podstawową, w 

której zorganizowano oddział przedszkolny, inną 

formę wychowania przedszkolnego lub szkołę oraz 

po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia – zakres, 

miejsce i czas prowadzenia zajęć odpowiednio 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub 

indywidualnego nauczania.   

Uzasadnienie: 

Uważamy za istotne by rodzice mieli aktywny 

udział w tych ustaleniach, bo znają sytuację swojego 

dziecka i mogą udzielić cennych wskazówek. 

2. § 5. Zajęcia indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego lub 

zajęcia indywidualnego nauczania 

prowadzi się w miejscu pobytu 

Proponujemy zapis: 

§ 5. 1. Zajęcia indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego 



dziecka lub ucznia, w 

szczególności w domu rodzinnym, 

placówkach, o których mowa w 

art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe, u rodziny zastępczej, w 

rodzinnym domu dziecka, w 

placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub w regionalnej 

placówce opiekuńczo-

terapeutycznej, o których mowa w 

ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 575, 1583 i 1860). 

nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka 

lub ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, 

placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, u 

rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w 

placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w 

regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o 

których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583 i 1860). 

oraz dodanie ust. 2 w brzmieniu: 

2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 mogą być 

organizowane odpowiednio w przedszkolu, innej 

formie wychowania przedszkolnego lub szkole, 

jeżeli w orzeczeniu wskazano możliwość 

realizacji indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego lub indywidualnego nauczania w 

pomieszczeniu odpowiednio w przedszkolu, innej 

formie wychowania przedszkolnego lub szkole. 

Uzasadnienie: 

Naszym zdaniem proponowana w projekcie oraz 

uzasadnieniu rezygnacja z możliwości 

organizowania odpowiednio indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na 

terenie przedszkola lub szkoły będzie ze szkodą dla 

uczniów i prowadzi do ich izolacji od środowiska 

rówieśników. Powody wydawania przez poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne orzeczeń o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz 

indywidualnego nauczania mają rozmaite podłoże. 

Przedszkola i szkoły do tej pory radziły sobie z 

organizacją tych zajęć, by w jak największym 

stopniu uwzględnić zarówno wskazania zawarte w 

orzeczeniu poradni oraz potrzeby uczniów. Ponadto 

organizacja tych zajęć w przedszkolu i szkole jest 

czasem koniecznością, ze względu na brak 

warunków do nauki w domu ucznia. 

 Wnioskujemy o uwzględnienie powyższych uwag. Z poważaniem: 

 

Kontakt: 

Marek Pleśniar, tel. 513 057 830 

email: marek.plesniar@oskko.edu.pl    
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) 

Ul.  Żniwna 58, 10-811 Olsztyn 

file:///C:/mail/write%3fto=marek.plesniar@oskko.edu.pl

