
 

ZARZADZENIE Nr 1/2018 

DYREKTORA SOSW pn. CENTRUM AUTYZMU I CAŁOSCIOWYCH 

ZABURZEN ROZWOJOWYCH  

w Krakowie ul. Spadochroniarzy 1 

z dnia 2.01.2018  roku. 

 
W sprawie:  wprowadzenia procedury zwolnienia dziecka przedszkolnego z 

przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym  

 

§ 1 

 

  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pn. „Centrum  

Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych” w Krakowie, ul. Spadochroniarzy 1 

wprowadza Procedurę zwalniania dziecka z przygotowania do posługiwania się językiem 

obcym nowożytnym w Przedszkolu Specjalnym nr 26 w brzmieniu nadanym załącznikiem 1 

do zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.01.2018 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCEDURA ZWOLNIENIA DZIECKA  

Z PRZYGOTOWANIA DO POSŁUGIWANIA SIĘ JĘZYKIEM OBCYM NOWOŻYTNYM  

W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 26  

 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 

lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym 

1. Niniejsza procedura określa zasady zwalniania dziecka z przygotowania do 

posługiwania się językiem obcym nowożytnym w przypadku jeśli dziecko posiada 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm lub 

niepełnosprawność sprzężoną - autyzm i niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

lekkim. 

2. Zespół specjalistów dokonuje oceny umiejętności językowych oraz sporządza opinię 

zawierającą wskazania do zwolnienia dziecka z nauki języka obcego, która zostaje 

dołączona do IPET.  Decyzja wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia IPET. 

3. Ocena umiejętności językowych dziecka jest dokonywana w terminach: 

 do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku 

roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego, 

 do 30 dni od przyjęcia dziecka do przedszkola. 

4. Zwolnienie dziecka z przygotowania do posługiwania się językiem obcym 

nowożytnym jest dokonywane każdorazowo na okres 1 roku szkolnego. 

5. Rodzice dziecka są informowani o treści opinii zawierającej wskazania do zwolnienia 

dziecka z przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym podczas 

spotkania zespołu: 

 opracowującego IPET 

 dokonującego modyfikacji IPET. 

6. Rodzice potwierdzają, że zostali poinformowani o zwolnieniu dziecka z 

przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym: 

 podpisem zatwierdzającym IPET 

 podpisem zatwierdzającym modyfikację IPET. 

7. Procedura nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli 

jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym. 

 


