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Oœwiadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!
Zwracam siê do pani z uprzejm¹ proœb¹ o zwrócenie uwagi na nastêpuj¹cy, jak¿e wa¿ny problem, któ-

ry dotyczy funkcjonowania innych form wychowania przedszkolnego w formie punktów przedszkolnych.
Do pewnego punktu uczêszcza obecnie piêcioro dzieci niepe³nosprawnych. Wszystkie posiadaj¹

orzeczenia o potrzebie kszta³cenia specjalnego. W tym roku dwoje z nich koñczy szeœæ lat, a wiêc formal-
nie podlega obowi¹zkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, uczêszczania do tak zwanej zerówki.
I tu pojawia siê problem. O dzieci upomnia³y siê macierzyste przedszkola publiczne, którym podlegaj¹
z racji adresu zameldowania. Punkt przedszkolny jako inna forma wychowania przedszkolnego oficjal-
nie nie mo¿e prowadziæ zerówki i przyjmowaæ dzieci szeœcioletnich.

Wed³ug interpretacji kuratorium te dzieci, które skoñczy³y w tym roku szeœæ lat, od wrzeœnia bie-
¿¹cego roku powinny trafiæ do macierzystych zerówek, a dopiero po odroczeniu przez poradnie obowi¹z-
ku szkolnego, czyli gdy skoñcz¹ siedem lat, mog¹ wróciæ do tego punktu.

Jest to bardzo uci¹¿liwy problem dla dzieci i rodziców. Ponadto przedszkola publiczne, zerówki wcale
nie s¹ przygotowane, ani jeœli chodzi o personel, ani jeœli chodzi o dopasowanie œrodowiska pracy, do
przyjêcia tych dzieci i w³aœciwie mog¹ zaproponowaæ jedynie nauczanie indywidualne w domu.

W odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie innych form
wychowania przedszkolnego jest nastêpuj¹ca informacja: „Dziecko w wieku szeœciu lat jest obowi¹zane
odbyæ roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym, zorganizowa-
nym w szkole podstawowej. W przypadku dzieci posiadaj¹cych orzeczenie o potrzebie kszta³cenia spec-
jalnego obowi¹zek ten mo¿e byæ odroczony do koñca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko koñczy dziesiêæ lat”.

Rzecz w tym, ¿e nikt nie wie, w jaki sposób odroczyæ obowi¹zek uczêszczania dziecka do zerówki. We-
d³ug kuratorium i poradni istnieje jedynie mo¿liwoœæ odroczenia obowi¹zku szkolnego, czyli gdy dziecko
ma siedem lat i powinno pójœæ do pierwszej klasy.

Zabieranie dzieci z orzeczeniami o potrzebie kszta³cenia specjalnego z punktów przedszkolnych do ze-
rówek lub do domów na nauczanie indywidualne wydaje siê totalnie nielogiczne i bardzo krzywdz¹ce dla
tych dzieci, które ju¿ zaadaptowa³y siê w grupie, przyzwyczai³y do personelu i realizuj¹ indywidualny pro-
gram rewalidacyjny. One wysz³y z domów, aby znów do nich powróciæ, a tak byæ nie powinno.

Punkt przedszkolny powsta³ g³ównie dla takich dzieci. Dzisiaj zarz¹dzaj¹cy punktem stoj¹ wobec
groŸby jego zamkniêcia, bo personelowi nie daje siê mo¿liwoœci opiekowania siê szeœcio- i siedmioletni-
mi dzieæmi niepe³nosprawnymi, choæ to w³aœnie dla nich stworzone zosta³y warunki edukacyjne, sys-
tem edukacji wed³ug Marii Montessori, i rehabilitacyjne, w tym zajêcia integracji sensorycznej,
regularna praca z rehabilitantem, regularna hipoterapia, w tym celu zakupiono konia.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o odpowiedŸ na pytanie, czy dzieci szeœcioletnie i starsze z orzecze-
niem o potrzebie kszta³cenia specjalnego mog¹ pozostaæ w takim punkcie przedszkolnym.

Nadmieniê, ¿e przedszkole utrzymuje siê wy³¹cznie z dotacji gminnych, a dzieci niepe³nosprawne
przyjmowane s¹ bezp³atnie.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak




