PODSTAWY PRAWNE DZIAŁANIA PORADNI "TĘCZOWA PRZYSTAŃ"
Poradnia wpisana jest do rejestru niepublicznych szkół i placówek prezydenta miasta
Szczecin. Posiada uprawnienia do wydawania opinii honorowanych przez szkoły,
przyznane przez następujące akty:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami) - po zmianach wynikających z Ustawy z dn. 19 marca 2009 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 56,
poz. 458) poradnie niepubliczne uprawnione są do wydawania opinii w sprawie:
dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do
indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w
uczeniu się (dysleksję, dysgrafię, dysortografię, dyskalkulię) uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom - art. 71b ust. 3b (również § 6 ust. 2 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U.z 2007 r.
nr 83 poz. 562)
• przyspieszenia obowiązku szkolnego dla dzieci, które wcześniej osiągnęły
gotowość szkolną (art. 16 ust. 2)
• odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci z problemami rozwojowymi - art. 16
ust. 4,
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wieku 0-7 lat (art. 71b ust. 3a)
• spełniania przez dziecku obowiązku szkolnego lub przedszkolnego poza
przedszkolem lub szkołą (art. 16 ust. 10)
Ustawa uprawnia ponadto poradnie niepubliczne do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka (art. 71b ust. 2a).
•

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83
poz. 562) - opinie w sprawie:
zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego
języka obcego(§10 ust. 1),
• dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu kończącego szkołę
podstawową i egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb ucznia ze
specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksją, dysortografią, dysgrafią) (§37
ust. 1)
• dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu maturalnego do
indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§59 ust.
1)
• dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego do
indywidualnych potrzeb ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (§105
ust. 1)
•
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114) - opinie w sprawie
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub
placówce.
Poradnia prowadzi ponadto badania i wydaje opinie psychologiczne lub
psychologiczno-pedagogiczne dla potrzeb zespołów orzekających o potrzebie kształcenia
specjalnego i o niepełnosprawności.
WYCIĄG Z PRZEPISÓW
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572
z późniejszymi zmianami):
Art. 16
1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które
w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość
do podjęcia nauki szkolnej.
2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor
szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które
zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku, o którym
mowa w art. 14
3. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok.
4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
8. Na wniosek rodziców dyrektor odpowiednio publicznego lub niepublicznego
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, do której
dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko
odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem, oddziałem
przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub
obowiązku nauki poza szkołą.
10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 8, może być wydane, jeżeli:
1) wniosek o wydanie zezwolenia został złożony do dnia 31 maja;
2) do wniosku dołączono:
a) opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,
b) oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających
realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
c) zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko
spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów
klasyfikacyjnych, o których mowa w ust. 11.
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Art. 71b
2a. W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach,
o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych i niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mogą być
tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania
psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio
z dzieckiem i jego rodziną.
3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, a także o potrzebie zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami
wydają zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. Orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia specjalnego,
z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego.
3a. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o których mowa w ust. 3,
mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, założonych
zgodnie z art. 82 oraz zatrudniających pracowników posiadających kwalifikacje
określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu
nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również
niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne
poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych
poradni psychologiczno-pedagogicznych
1.

3.

§37
Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo
przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
(słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki,
o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym
że:
1) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej
niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;
2) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie
wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz
przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie
warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.z 2007 r. nr 83
poz. 562):
1.

2.

1.

2.

1.

3.

§6
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania
edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym
wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b
ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą",
z zastrzeżeniem ust. 3.
§10
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b
ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki
drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub
całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo
indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na
podstawie tego orzeczenia.
§37
Uczniowie (słuchacze) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo
przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie
dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia
(słuchacza), na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki,
o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym
że:
1) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej
niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej;
2) w przypadku uczniów (słuchaczy) przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie
wcześniej niż po ukończeniu szkoły podstawowej.
4. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia albo słuchacz
przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
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1.

3.

8.

§59
Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do
egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy,
z zastrzeżeniem ust. 2.
Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 2
lata przed terminem egzaminu maturalnego. 4. Opinię, o której mowa w ust. 1,
przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
Absolwenci, o których mowa w ust. 1 w przypadku, gdy głębokość zaburzenia grafii
uniemożliwia odczytanie i sporządzenie prawidłowej oceny arkusza egzaminacyjnego,
mają prawo do korzystania w części pisemnej egzaminu maturalnego z komputera lub
maszyny do pisania.

§105
1. Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do
egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo
niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni
specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy,
z zastrzeżeniem ust. 2.
3. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologicznopedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku
szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcześniej niż na 2
lata przed terminem egzaminu zawodowego.
4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15
października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114):
§1
Publiczne przedszkola, szkoły, a także placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a, 5
i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwane dalej "placówkami",
organizują i udzielają uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu.
1.

§2
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na:
1) diagnozowaniu środowiska ucznia;
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
i umożliwianiu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
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2.

4) wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa
w odrębnych przepisach, oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli
i rodziców;
8) wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku
dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu
informacji w tym zakresie;
9) wspieraniu nauczycieli w organizowaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa
oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
ucznia;
11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia
i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające
sprostanie tym wymaganiom;
12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Zadania, o których mowa w ust. 1, są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, szkoły lub placówki;
3) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
§3
Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

§4
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole lub placówce może być
udzielana na wniosek:
1) ucznia;
2) rodziców;
3) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego ucznia i nauczyciela prowadzącego
zajęcia specjalistyczne, o których mowa w §5 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 5 pkt 2;
4) pedagoga;
5) psychologa;
6) logopedy;
7) doradcy zawodowego;
8) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
1.

§5
pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności
w ormie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych
zajęć o charakterze terapeutycznym;
2) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
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2.

3.
4.
5.

6.

1.

2.

3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest organizowana w szczególności
w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) klas wyrównawczych, z zastrzeżeniem ust. 3;
4) klas terapeutycznych, z zastrzeżeniem ust. 4;
5) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów;
6) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
7) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
8) porad dla uczniów;
9) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
Klas wyrównawczych nie organizuje się w szkołach ponadgimnazjalnych i szkołach
ponadpodstawowych oraz w szkołach specjalnych.
Klas terapeutycznych nie organizuje się w szkołach specjalnych.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce, stosownie do zakresu jej działania,
jest organizowana w szczególności w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
2) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów;
4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
5) porad dla uczniów;
6) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi,
zajęciami psychoedukacyjnymi oraz nauką w klasie wyrównawczej lub klasie
terapeutycznej wymaga zgody rodziców.
§6
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne
trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych,
wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia
prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników
zajęć wynosi od 4 do 8 uczniów.
Za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę liczba uczestników zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych może być niższa od określonej w ust. 1.
§7

1.

Zajęcia specjalistyczne:
1) korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć
wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; zajęcia
prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej;
liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów;
2) logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzą
nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej;
liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 4 uczniów;
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2.

1.

1.

2.

3) socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla
uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy
o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć wynosi od 3
do 10 uczniów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole,
szkołę lub placówkę, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
§9
O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi
oraz nauką w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych decyduje dyrektor
przedszkola, szkoły lub placówki, z zastrzeżeniem ust. 2.
§10
Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach specjalistycznych
oraz nauka w klasach wyrównawczych i klasach terapeutycznych trwa do czasu
zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia bądź wyeliminowania
zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy.
O zakończeniu udzielania pomocy w formie określonej w ust. 1 decyduje dyrektor
przedszkola, szkoły lub placówki na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia specjalistyczne, a w przypadku klas
wyrównawczych i klas terapeutycznych - na wniosek wychowawcy klasy.
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