W ostatnim czasie otrzymuję skargi rodziców niepełnosprawnych i chorych
dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie na
zajęcia organizowane w przedszkolu lub szkole podstawowej ze zorganizowanymi
oddziałami przedszkolnymi. Do zeszłego roku ustawa z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) nie przewidywała
możliwości

realizowania

przez

dzieci
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-

letnie

obowiązkowego

rocznego

przygotowania przedszkolnego w formie zajęć indywidualnych. Jednak z uwagi na
konieczność wyrównania szans i umożliwienia chorym i niepełnosprawnym dzieciom
kształcenia w zakresie przygotowania przedszkolnego, ustawodawca zdecydował się na
znowelizowanie przywołanej wyżej ustawy.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 71 b ust. 1 a ustawy o systemie oświaty
(ustalonym na mocy art. 1 ust. 23 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty - Dz. U. Nr 181, poz. 1292), indywidualnym obowiązkowym
rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem objęto dzieci
i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola lub szkoły. Jednocześnie, ustawodawca w art. 71 b ust. 6 i 8 cytowanej
ustawy, zobowiązał ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do wydania
szczegółowych

rozporządzeń

wykonawczych

dotyczących

składu

zespołów
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orzekających, trybu ich powoływania, szczegółowych zasad działania tych zespołów,
trybu postępowania odwoławczego, wzorów orzeczeń oraz szczegółowych zasad
kierowania

dzieci

do

indywidualnego

obowiązkowego

rocznego

przygotowania

przedszkolnego (art. 71 b ust. 6), a także sposobu i trybu organizowania indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (art. 71 b ust. 8).
Z

uzyskanych

przeze

mnie

informacji

wynika,

że

przywołane

wyżej

rozporządzenia do dnia dzisiejszego nie zostały wydane. Istnieje zatem zagrożenie, że
kolejny rocznik 6-latków nie będzie mógł realizować obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego w formie zajęć indywidualnych, pomimo tego, że możliwość taką
przewidują przepisy ustawy.
W związku z powyższym, działając w oparciu o art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 15 lipca 1987 r. o RPO (Dz. U. z 2001, Nr 14, poz.147 ze zm.), zwracam się do
Pani Minister z uprzejmą prośbą o poinformowanie mnie o spodziewanym terminie
wydania przywołanych wyżej rozporządzeń.

