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Szanowny Panie Ministrze,
w odpowiedzi na pismo nr XI.813.1.2021.MW, dotyczące możliwości ponownego
kształcenia
w
branżowej
szkole
I
stopnia
przez
absolwenta
z niepełnosprawnością, uprzejmie informuję.
W opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki, jeśli niepełnosprawny absolwent szkoły
branżowej I stopnia chce ponownie podjąć naukę w szkole tego samego typu,
ale kształcącej w innym zawodzie – jest to możliwe.
Przepisy prawa oświatowego warunkują możliwość ubiegania się o przyjęcie
do określonego typu szkoły od posiadania świadectwa ukończenia szkoły
odpowiedniego typu. Jednocześnie, ustawodawca nie wyłączył wprost
możliwości ponownego ubiegania się o przyjęcie przez osobę, która legitymuje
się świadectwem ukończenia szkoły określonego typu, do szkoły tego samego
typu, ale kształcącej np. w innym zawodzie.
Kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność1 może być prowadzone
dłużej
niż
uczniów
nieposiadających
ww.
orzeczenia.
Uczeń
z niepełnosprawnością może uczyć się w szkole ponadpodstawowej (wcześniej
w ponadgimnazjalnej) do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym kończy 24. rok życia. Jest to możliwość, a nie obowiązek, ponieważ
nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia2. Kształcenie w szkole
branżowej I stopnia w nowym zawodzie może być prowadzone z uwzględnieniem
maksymalnego wieku ucznia do którego organizuje się kształcenie specjalne
w tym typie szkoły tak, by umożliwić uczniowi jej ukończenie.

Rodzaje niepełnosprawności zostały wskazane w przepisach § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309).
2 Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082,
z późn.zm.).
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Warunkiem koniecznym w procesie rekrutacji do szkoły branżowej I stopnia,
w przypadku absolwenta z niepełnosprawnością tej (lub innej) szkoły jest
posiadanie przez niego nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
uwzględniającego nazwę nowego zawodu czy zakresu przysposobienia
do pracy. W przypadku ucznia, który na podstawie orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanego na określony etap edukacyjny, został przyjęty
do określonej szkoły i ją ukończył, zalecenia wynikające z tego orzeczenia zostały
zrealizowane. Nie dotyczy to sytuacji, gdy orzeczenie zostało sformułowane
w taki sposób, iż zmiana zawodu, czy zakresu przysposobienia, pozostaje z nim
zgodne.
Posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego jest
istotne dla zorganizowania kształcenia w sposób odpowiedni do potrzeb
edukacyjnych ucznia. Stąd w art. 127 ust. 13 ww. ustawy – Prawo oświatowe na
starostę został nałożony obowiązek zapewnienia dziecku posiadającemu
orzeczenie zapewnienia mu odpowiedniej formy kształcenia.
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