Podstawowe prawa dzieci niepełnosprawnych:
I. Prawo do Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
wydawane przez Powiatowe i Miejskie Zespoły Orzekające.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest podstawą do otrzymania zasiłku
pielęgnacyjnego:
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje :
* niepełnosprawnemu dziecku do 16 r.ż z orzeczoną niepełnosprawnością
* osobie niepełnosprawnej powyżej 16 r.ż z orzeczonym znacznym stopniem
niepełnosprawności
* osobie niepełnosprawnej powyżej 16 r.ż z orzeczonym umiarkowanym
stopniem niepełnosprawności
Podstawa prawna: ustawa z dnia 28 listopada 2003r. O świadczeniach rodzinnych
( Dz. U. Z 2003r.,Nr 228,poz.2255z późn. zm) rozporządzenie Ministra Polityki
Społecznej z dn. 2 czerwca 2005r. W sprawie sposobu i trubu postępowania w
sprawach o świadczenia rodzinne ( Dz.U. Z 2005r., poz. 881Z późn. zm.)
II. Dokumenty prawne związane z edukacją wydawane przez publiczne lub
niepubliczne Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne.
Dziecko niepełnosprawne ma prawo do:
1/ do nauki
podstawa prawna: Art. 70 Konstytucji RP oraz art.1pkt.1 Ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września1991r. ( Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami)
2/do otrzymania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
podstawa prawna: art.71b pkt. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 września1991 r. ( Dz.U. Z 2004. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego2009 w sprawie
organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
( Dz.U. Z 2009r. Nr 23,poz.133
Opinia umożliwia prowadzenie terapii do momentu podjęcia przez dziecko
obowiązku szkolnego
3/ do odroczenia od obowiązku szkolnego
podstawa prawna: art.16. Pkt 4 Ustawy o systemie oswiaty z dnia 7 września 1991 (
Dz. U. z 2004 r.Nr 256,poz.2572, ze zmianami)
4/ do otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
na wszystkie etapy nauczania z uwagi na niepełnosprawność ruchową
(w tym afazję motoryczną), niepełnosprawność wzrokową, niepełnosprawność

słuchową, niepełnosprawność intelektualną
podstawa prawna:art. 71B ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty
( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, Nr 273, poz.2703 i Nr 281 poz 2781, z 2005r. Nr
17, poz141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz 1091, Nr 167, poz.1400 i
Nr 249, poz 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043,
Nr 208, poz.1532 i Nr227, poz.1658, z 2007r. Nr.42, poz.273, Nr80, poz.542, Nr 115,
poz.791, Nr 120, poz 818, Nr 180, poz.1280 i Nr 181, poz.1292 oraz
z 2008 r. Nr 70, poz.416 i Nr 145,poz 917
5/do dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości
psychofizycznych
Nauczyciele są zobowiązani na podstawie : opinii lub orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego wydanych przez publiczną lub niepubliczną poradnię
psychologiczno – pedagogiczną dostosować wymagania edukacyjne do
indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
stwierdzono zaburzenia, odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu
się.
Podstawa prawna: Art.1 pkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (
Dz. U. Z 2004 r.Nr 256, poz.2572, ze zmianami)
§4 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 stycznia
2005 r. W sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz niedostosowanych społecznie w
przedszkolach, szkołach i ioddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych Dz. U.Nr
19,poz.167
6/ do pobierania nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi
predyspozycjami, potrzebami rozwojowymi oraz edukacyjnymi
Podstawa prawna: Art.1 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty z dnia
7 wrzesnia 1991 ( Dz. U. Z 2004r. Nr. 256, poz. 2572, ze zmianami)
7/ do zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
Podstawa prawna: §10 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz.U.nr 83, poz.562, ze zmianami)
8/ do przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu
maturalnego w warunkach i formie dostosowanych
do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
Podstawa prawna:§59 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 30 kwietnia 2007 r.
W sprawie warunków organizowania i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych

( Dz.U. z 2007r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
9/ do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb
psychofizycznych ucznia
Podstaw prawna: § 111ust 1 Rozporządzenia MEN 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, z późn. zm.)
10/ do pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do
szkoły ponadgimnazjalne
Podstawa prawna:§10 pkt 3 oraz §13 pkt 8 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków
i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia
z jednych typów szkół do innych
( Dz.U.2004r. Nr 26, poz.232 z późniejszymi zmianami)

