Regulamin działania zespołów ds. osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 13 w Rudzie
Śląskiej

Działając w oparciu o art. 71b ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych ustala się, co następuje:
§ 1. 1. W szkole działają zespoły, które tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia
z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zwane dalej
„zespołami”.
2. Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub - w klasach
I-III - nauczyciel wspomagający, o ile zostanie on wyznaczony przez dyrektora szkoły.
3. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
4. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w
tym poradni specjalistycznej;
2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog,
pedagog, logopeda lub inny specjalista.
5. Zespół, nie rzadziej niż dwa razy w roku, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny
poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje
modyfikacji programu określonego w § 2 Regulaminu . Oceny poziomu funkcjonowania
ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy
z poradnią psychologiczno- pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
§ 2. 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół
opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia
zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dostosowany do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia, zwany dalej „programem”.
2. Program określa:
1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania
do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich
metod i form pracy z uczniem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem
o charakterze rewalidacyjnym, w tym w przypadku:
a. dziecka lub ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym;
b. ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym;
c. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze
socjoterapeutycznym;

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar
godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,
4) działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi
ośrodkami wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, placówkami
doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami
działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia,
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań.
3. W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności:
1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych
alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;
2) naukę języka migowego lub innych metod komunikacji – w przypadku ucznia
niesłyszącego lub z afazją;
3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w
przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologicznopedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się
w terminie:
1) do dnia 30 września roku szkolnego w którym uczeń rozpoczyna od początku roku
szkolnego kształcenie
1) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu lub szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego lub
2) 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program w przypadku
gdy uczeń kontynuuje naukę w danej szkole
5. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz
dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 3.
6. Rodzice ucznia otrzymują, na ich pisemny wniosek, kopię programu.
7. O posiedzeniach zespołu rodzice są informowani pisemnie przez dyrektora szkoły o
terminie i możliwości posiedzenia w nim.
8. Osoby biorące udział w spotkaniach zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców,
nauczycieli, wychowawców lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem.
§ 3. 1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej
„sprawdzianem”, przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych
do rodzaju niepełnosprawności, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Na podstawie informacji Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o szczegółowych
sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu, rada pedagogiczna
wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu, do rodzaju
niepełnosprawności, uwzględniając posiadane przez ucznia lub absolwenta orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego. Sposoby te wstępnie opracowuje Zespół, określony
w § 1, ust. 1.
3. Przystąpienie do sprawdzianu przez ucznia lub absolwenta niepełnosprawnego w
warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności zapewnia przewodniczący
szkolnego zespołu egzaminacyjnego,

