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Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (tj. z dnia 4 grudnia 2015 r. 

Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, dalej jako: ustawa) system oświaty obejmuje szkoły: 

 podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, 

sportowe i mistrzostwa sportowego,     

 gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, 

dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa 

sportowego,     

 ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, 

dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne, 

 artystyczne. 

 

Wyżej przedstawiony podział prowadzi do wniosku, iż w rozumieniu ustawy nie jest możliwe tworzenie 

oddziałów integracyjnych w szkołach artystycznych, w tym m.in. 

w liceach plastycznych. Konsekwencją powyższego jest niemożność zastosowania w szkołach 

artystycznych art. 71aa i 71b ustawy oraz przepisów wydanych na ich podstawie. Co więcej, aktualne 

brzmienie art. 62 ustawy nie pozwala na rozwiązanie opisywanego problemu poprzez połączenie ww. 

szkół w zespół, gdyż do szkół wchodzących w skład zespołu stosuje się przepisy adekwatne dla danego 

typu szkoły. 

 

Aktualny stan prawny jest źródłem wielu problemów, gdyż kandydatami do szkół artystycznych są 

również uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie 

o niepełnosprawności skutkujące koniecznością objęcia ich indywidualnym programem 

terapeutycznym i wspomagającym. Oczywistym jest, że wybór szkoły przez ucznia jest świadomy 

i w znakomitej większości okazuje się, że rodzaj niepełnosprawności nie koliduje z jego wybitnymi 

zdolnościami w zakresie edukacji artystycznej. W sytuacji, gdyby uczniowie posiadający właściwe 

orzeczenie o niepełnosprawności, byli kandydatami do szkoły nieartystycznej, a innej wymienionej 

w art. 2 pkt 2 ustawy, wówczas możliwe jest tworzenie, w celu kierunkowego kształcenia uczniów 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, oddziałów integracyjnych. Kolejnym, 

bardzo doniosłym skutkiem powyższego przeoczenia legislacyjnego, jest niespójność w/w przepisów 

polegająca na tym, iż uczniowie niepełnosprawni, a uzdolnieni artystycznie, mogą zostać objęci 

indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym, o którym mowa w art. 71b ustawy. Zatem 

ustawodawca nie ogranicza takim uzdolnionym uczniom kontynuowania nauki w szkołach 

artystycznych, choć w efekcie uniemożliwia zastosowanie rozwiązania systemowego w postaci 

utworzenia oddziału integracyjnego. Oddział integracyjny, liczący maksymalnie 20 uczniów 



oraz zabezpieczony w stały nadzór nauczyciela wspomagającego, byłby zdecydowanie skuteczniejszy 

edukacyjnie i wychowawczo, zapewniając wszystkim uczniom, także niepełnosprawnym, pełny rozwój. 

Wszelkie dobrodziejstwa, dostępne dla uczniów na kanwie przepisów wykonawczych wydanych 

na podstawie art. 71b ustawy, nie mogą zostać wdrożone w szkole artystycznej, do której uczęszczają 

uczniowie posiadający właściwe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Powyżej opisany 

problem skutkuje dużymi trudnościami w procesie edukacji, a nie rzadko wykluczeniem uczniów 

niepełnosprawnych i jednocześnie uzdolnionych artystycznie. Kształcenie artystyczne i zdobycie 

zawodu jest często wielkim życiowym marzeniem ucznia niepełnosprawnego. Często działalność 

artystyczna jest jedyną, możliwą do podjęcia drogą dla niepełnosprawnego, a uzdolnionego 

artystycznie ucznia celem uzyskania zawodu oraz praktycznych umiejętności przydatnych w dorosłym 

życiu zawodowym. Można jedynie ubolewać, że w obecnym stanie prawnym proces wspierania ucznia 

uzdolnionego artystycznie w systemie edukacji artystycznej nie ma charakteru systemowego, jakim 

byłaby możliwość tworzenia dla nich oddziałów integracyjnych. 

W związku z powyższym zwracam się z zapytaniem do Pana Ministra, czy zważywszy na wyżej 

przedstawiony problem, skutkujący wykluczeniem szerokiego grona uczniów niepełnosprawnych 

z możliwości podjęcia dalszej edukacji w szkołach artystycznych, skłonny jest podjąć odpowiednie kroki 

legislacyjne, zmierzające do określenia form, sposobów, uczęszczania uczniów niepełnosprawnych 

do szkół artystycznych oraz umożliwienia tworzenia tamże oddziałów integracyjnych. 


