Szkoła Podstawowa

Procedura wydłużania etapu

im. Cypriana Godebskiego

edukacyjnego

w Raszynie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 2/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1.,2.,4. rozporządzenia MEN z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w
szkołach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz.703, z późn. zm.).

1. Uczniom niepełnosprawnym można przedłużyć okres nauki na każdym etapie
edukacyjnym

o

jeden

rok,

zwiększając

proporcjonalnie

wymiar

godzin

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. Ucznia, któremu przedłuża się okres nauki, obowiązuje orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, które
do tej pory posiadał (nie zgłaszamy ucznia do poradni, gdyż nie kończy etapu
edukacyjnego).
3. Wniosek o wydłużenie okresu nauki może złożyć do zespołu, którego zadaniem jest
planowanie

i

koordynowanie

udzielania

uczniowi

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (zwanego dalej Zespołem): członek wyżej wymienionego Zespołu,
nauczyciel wychowawca lub rodzic ucznia w terminie do końca grudnia roku
kalendarzowego poprzedzającego wydanie decyzji o wydłużeniu okresu nauki.
4. W celu wydłużenia uczniowi etapu edukacyjnego potrzebna jest pisemna zgoda
rodzica.
5. Do wniosku o wydłużenie okresu nauki kierowanego do Zespołu może być dołączona
opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub inna dokumentacja.
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6. Opinię o konieczności przedłużenia okresu nauki uczniowi wydaje ww Zespół,
w składzie: wychowawca klasy, pedagog szkolny, psycholog, specjaliści prowadzący
zajęcia z uczniem.
7. Opinia tworzona jest w oparciu o rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia, w tym przeprowadzone
obserwacje, pomiary pedagogiczne.
8. Przewodniczący Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej uzasadnienie wniosku
o przedłużenie etapu edukacyjnego na posiedzeniu klasyfikacyjnym za I półrocze roku
szkolnego.
9. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje
w formie uchwały Rada Pedagogiczna.
10. Uchwała o wydłużeniu okresu nauki musi być podjęta nie później niż:
a) w przypadku szkoły podstawowej - do końca lutego danego roku szkolnego
odpowiednio w klasie III i klasie VIII.
11. Wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen na pierwszej stronie adnotację dotyczącą
wydłużenia etapu kształcenia wpisując numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej.
12. Uczeń, któremu wydłużono etap kształcenia o jeden rok szkolny, nie podlega
klasyfikacji rocznej i nie otrzymuje promocyjnego lub końcowego świadectwa
szkolnego.
13. Komplet dokumentów związanych z przeprowadzeniem procedury wydłużenia etapu
edukacyjnego składa się do akt osobowych ucznia.
14. Na prośbę rodziców placówka może wydać uczniowi, któremu wydłużono etap
kształcenia, zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.
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