Poradnia Psychologiczo-Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu

PROCEDURY DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ
Podstawa prawna:


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.
w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni
specjalistycznych (Dz. U z 2013 r. poz. 199).



Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1265).

W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają
dzieci:
a) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.,
które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym
2014/2015;
b) urodzone w 2009 r.
UWAGA!
Każdy rodzic ma obowiązek zapisać dziecko spełniające w/w kryteria do
I klasy szkoły podstawowej w obwodzie, której zamieszkuje bez względu na
planowanie zgłoszenia dziecka na badania gotowości szkolnej w poradni.
Możliwość ubiegania się o odroczenie realizacji obowiązku szkolnego nie
oznacza, że dziecko będzie miało odroczone rozpoczęcie realizacji
obowiązku szkolnego.
1. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego zainteresowani odroczeniem rozpoczęcia
spełniania obowiązku szkolnego przez ich dzieci mogą zgłaszać się do
poradni od 02 lutego 2015 r. Obowiązek szkolny dzieci posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczony do
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8
lat.
2. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie
spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, może być odroczone, nie dłużej
jednak niż o jeden rok. Opinię o zasadności odroczenia obowiązku
szkolnego wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna na podstawie
przeprowadzonej w poradni diagnozy psychologiczno – pedagogicznej
i logopedycznej. W tej sprawie poradnia przyjmuje zgłoszenia
rodziców/opiekunów prawnych, telefonicznie (84 639 56 99 lub 84 639 07
09) lub osobiście w okresie od 02 marca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

3. Rodzic/opiekun prawny otrzymuje w poradni terminy badań
diagnostycznych dziecka: pedagogicznych i psychologicznych oraz
w razie potrzeby logopedycznych.
4. W trakcie pierwszej wizyty w poradni rodzic/opiekun prawny wypełnia
wniosek o przyjęcie dziecka, a specjalista przeprowadza z nim wywiad
dotyczący dziecka. Do wniosku rodzic/opiekun prawny dołącza
następującą dokumentację uzasadniającą wniosek: kserokopię Informacji
o przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna), ewentualnie wyniki badań lekarskich i inną dokumentację
ważną w sprawie dziecka.
5. W przypadku zgłaszania przez rodzica trudności emocjonalnych,
adaptacyjnych, w funkcjonowaniu w grupie specjaliści poradni
dodatkowo przeprowadzają obserwację dziecka w przedszkolu za zgodą
rodzica/prawnego opiekuna.
6. Specjalistyczne badania w poradni kończą się podsumowującym
spotkaniem rodzica/opiekuna prawnego z diagnostami, którzy
przedstawiają wyniki i wnioski z diagnozy oraz udzielają porady wynikającej
z badań.
7. W przypadku stwierdzenia przez specjalistów poradni braku gotowości
szkolnej dziecka rodzic/opiekun prawny może złożyć pisemny wniosek
o wydanie opinii w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez
dziecko obowiązku szkolnego. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie.
8. Poradnia wydaje powyższą opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym
niż 60 dni od dnia złożenia wniosku.
9. W przypadku braku zasadności odroczenia spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego stwierdzonego przez specjalistów poradni
wykonujących diagnozę dziecka, badania kończą się zapoznaniem
rodzica/opiekuna prawnego z wynikami badań oraz poradą z nich
wynikającą. Rodzic/opiekun prawny ma prawo wnioskować o wydanie
pisemnej informacji o wynikach diagnozy.
10. Zainteresowany odroczeniem rozpoczęcia spełniania przez dziecko
obowiązku szkolnego rodzic/opiekun prawny, powinien dostarczyć
wydaną przez poradnię opinię w sprawie odroczenia rozpoczęcia
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego do obwodowej szkoły
podstawowej. Jest ona podstawą decyzji administracyjnej dyrektora
szkoły.

