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Pani Jolanta Panasiuk
Przewodnicząca
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
Zarząd Główny w Lublinie
ie
e-mail:jolanta.panasiuk@poczta.umcs.lublin.pl
jolanta.panasiuk@poczta.umcs.lublin.pl
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Przewodnicz
w odpowiedzi na e-mail
mail w sprawie braku zawieszenia zajęć
zaj m.in. w specjalnych
ośrodkach
szkolno-wychowawczychoraz
wychowawczychoraz
poradniach
pychologiczno
pychologicznopedagogicznych, w związku
zwi
z zagrożeniem rozprzestrzeniania
zestrzeniania się
si
koronawirusa, uprzejmie informuję.
informuj
Czasowe ograniczenie funkcjonowania specjalnych ośrod
o
ków szkolnowychowawczych na podstawie przepisów rozporządzenia
rozporz dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania
nia jednostek systemu oświaty
o
w związku z zapobieganiem,
zap
1
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
COVID
nie dotyczy tych placówek ze
względu na konieczność
ść zapewnienia dzieciom i młodzieżyy posiadającym
posiadaj
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedniej
odpowiedniej do ich potrzeb
opieki oraz wsparcia rodziców w zapewnieniu tej opieki.
Specyfika działania specjalnych ośrodków
o
szkolno-wychowawczych
wychowawczych polega na
tym, że
e dzieci i młodzież
młodzie mają zapewnioną naukę,, wychowanie oraz
2
całodobową opiekę . W placówkach tych prowadzone są
s zajęcia
cia o charakterze
specjalistycznym, terapeutycznym, rewalidacyjnym i dwutygodniowa przerwa
mogłaby mieć negatywny wpływ na proces rewalidacji tych dzieci i młodzieży.
młodzie
Jednak należy zwrócićć uwagę na fakt, że
przepisy § 2 ust. 3 ww.
rozporządzenia
dzenia jednoznacznie wskazują,
wskazuj
że
e rodzice dzieci posiadających
posiadaj
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
spec
mają prawo zdecydować
zdecydowa
o nieuczęszczaniu
szczaniu ich dzieci do przedszkoli
przedszkoli lub szkół funkcjonujących
funkcjonuj
w specjalnych ośrodkach
rodkach szkolno-wychowawczych
szkoln
i w przypadku dzieci do 8.
3
roku życia,
ycia, rodzice zachowują
zachowuj prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego
opieku
.

1

Dz. U. z 2020 r. poz. 410
§ 42 ust. 1 rozporządzenia
dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek
oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych
młodzie
ośrodków wychowawczych, młodzieżowych
owych ośrodków
o
socjoterapii,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
wychowawczych, specjalnych ośrodków
o
wychowawczych, ośrodków
rodków rewalidacyjno
rewalidacyjnowychowawczych oraz placówek zapewniających
zapewniaj
opiekę i wychowanie uczniom w okresie
sie pobierania nauki poza
miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. poz. 1606).
3
§ 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
o
w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
2
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Jednocześnie uprzejmie informuję, że dyrektor specjalnego ośrodka szkolnowychowawczego, za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na
czas oznaczony, jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą
zagrozić zdrowiu uczniów4.
Natomiast poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzą przede wszystkim
działania związane z orzekaniem, a bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą
najczęściej organizowana jest w formie indywidualnej. Specyfika działania
poradni psychologiczno-pedagogicznych nie jest związana z obecnością
w jednym budynku/miejscu tak dużej liczby dzieci, jak ma to miejsce
objętych
zawieszeniem
w przypadku
placówek
oświatowych
działalności.Ponadto to rodzice decydują o udziale swojego dziecka w
zajęciach.
Dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej, może podjąć decyzję,
w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego5 o rozwiązaniach
dotyczących
ograniczenia
funkcjonowania
poradni
psychologicznopedagogicznej m.in. poprzez zawieszenie zajęć grupowych, logopedycznych
czy też wszystkich zajęć prowadzonych przez pracowników poradni
w bezpośrednim kontakcie z dziećmi/uczniami lub całkowitym zamknięciu
placówki i zorganizowaniu pomocy dla uczniów, rodziców poprzez rozmowy
telefoniczne oraz konsultacje on-line.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej MEN pod linkiem
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
Z wyrazami szacunku
Joanna Wilewska
Dyrektor
Departament Wychowania i Kształcenia
Integracyjnego
/ – podpisany cyfrowo/

4
§18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)
5
§18 ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia
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