Polski Związek Logopedów
ZARZĄD GŁÓWNY
ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa,

zg.pzl@logopeda.org.pl

NIP: 712-25-21-399 REGON: 43119850

ZG PZL /11/2013r

Warszawa, dn.18 listopada 2013r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Placówek Oświatowych
W sprawie:
dostosowania warunków na sprawdzianach i egzaminach szkolnych dla dzieci z
afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej.
Polski Związek Logopedów zwraca się z prośbą o upowszechnienie wśród
nauczycieli zmian w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w odniesieniu do dzieci z
afazją i innymi zaburzeniami komunikacji językowej. Zmiany, które przedstawiciele Polskiego
Związku Logopedów wypracowali we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną, zostały
zamieszczone w komunikacie dyrektora CKE w dokumencie: Komunikat Dyrektora Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej z 30 sierpnia 2013r. w sprawie sposobu dostosowania warunków i form
przeprowadzania w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego do
potrzeb

uczniów

niepełnosprawnych,

(słuchaczy)

ze

niedostosowanych

specjalnymi
społecznie

potrzebami
oraz

edukacyjnymi,

zagrożonych

w

tym

niedostosowaniem

społecznym link:
:http://www.cke.edu.pl/index.php/komunikaty-dyrektora-cke-left/
W dokumencie tym rozszerzono katalog możliwych sposobów dostosowania dla dzieci z
afazją i zaburzeniami komunikacji językowej. Dotychczas dla tych uczniów możliwe było
jedynie dostosowanie warunków w zakresie tempa pracy, co było nieadekwatne do ich potrzeb.
W związku z wprowadzonymi zmianami, w odniesieniu do dzieci z afazją ( grupa V):
- należy po analizie Komunikatu zaktualizować IPET w punkcie: ,,Zakres dostosowania
wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych ucznia”
W odniesieniu do dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (grupa XIV):
- w związku z faktem, że zgodnie z Komunikatem uprawnienia do wnioskowania o
dostosowanie warunków dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej posiadają
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nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkołach, sugerujemy interpretację na podstawie
klasyfikacji ICD 10 po konsultacji z logopedą.
Ponadto do końca grudnia możliwe jest zamówienie dostosowanych zestawów zadań dla grupy
V i XIV
Więcej: http://www.logopeda.org.pl/new.php?id=481
Informacji lub konsultacji w sprawie wymienionych dzieci udziela sekretarz ZG PZL pani
Milena Stasiak
neurologopeda, ekspert PZL
e-mail: m.stasiak@logopeda.org.pl
tel.: 512-159-912
Przekazujemy również Ofertę bezpłatnych konsultacji on-line (załącznik).

Z poważaniem
Ewa Małachowska
Przewodnicząca Zarządu Głównego
Polskiego Związku Logopedów

