
Prawa i obowiązki ucznia z dysleksją oraz jego rodziców 
 

Jakie prawa ma uczeń z dysleksją i jego rodzice? 

 

Obecnie istnieją dobre podstawy prawne do opieki psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualizacji 

nauczania, wymagań i systemu oceniania. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (wydane w 2003 i 

2004 roku) dotyczące potrzeb uczniów dyslektycznych gwarantują prawo do: 

➢ wczesnej diagnozy; 

➢ wczesnej, specjalistycznej interwencji (program i metody nauczania stosowne do potrzeb, możliwości i 

stylu uczenia się; udział w zajęciach terapii pedagogicznej: ćwiczeniach korekcyjno – 

kompensacyjnych); 

➢ dostosowania wymagań szkolnych i sposobu oceniania do możliwości ucznia (nauczyciel jest 

zobowiązany przestrzegać wskazań zawartych w opinii wydanej przez poradnię); 

➢ zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w wypadku uczniów ze stwierdzoną głęboką dysleksją (na 

wniosek rodziców, poparty pisemną opinią z poradni); 

➢ wyrównania szans podczas egzaminów (sprawdzianu po szkole podstawowej, egzaminu gimnazjalnego 

i maturalnego). 

 

Prawa te są zawarte w następujących ustawach i rozporządzeniach: 

 

➢ Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami; 

➢ Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DzU z 2003 roku, 

nr 11, poz. 114); 

➢ Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych (DzU z 2004 roku, nr 199, poz. 2046) i Rozporządzenie MEN z dnia 24 

października 2005 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w 

szkołach publicznych (DzU z 2005 roku, nr 218, poz. 1840); 

➢ Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych 

(DzU z 2003 roku, nr 5, poz. 46); 

➢ Rozporządzenie MENiS z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ramowego statutu publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU z 2002 roku, nr 

223, poz. 1869). 

 

 Dziecko i jego rodzice sami powinni zdecydować, czy chcą skorzystać z przysługujących im uprawnień. Ważne 

jest, by wówczas pamiętać, że prawa uczniów z dysleksją to nie przywileje ani zwolnienie od pracy, lecz 

stworzenie właściwych warunków do uczenia się dziecka i wspieranie w pracy nad jego problemem. 

 

Jakie obowiązki ma uczeń z dysleksją i jego rodzice? 

 

➢ Rodzice ucznia z dysleksją muszą nabrać przekonania o konieczności i celowości stałej pracy z dziećmi 

z dysleksją rozwojową w celu umożliwienia im wyrównania szans edukacyjnych. 

➢ Uczeń z dysleksją, chcąc korzystać z udogodnień wynikających z praw, na przykład możliwości 

dostosowania wymagań z poszczególnych przedmiotów szkolnych, ma obowiązek wykazania się przed 

nauczycielem swoją pracą nad przezwyciężaniem trudności. 

➢ Problem dysleksji może się pogłębiać w wyniku zaniedbania dydaktycznego, dlatego rodzice muszą 

świadomie podjąć współpracę ze szkołą i pracować nad trudnościami w domu. 

➢ W trosce o prawidłowy rozwój psychofizyczny swojego dziecka rodzice powinni wypełniać zalecenia 

zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej. 

➢ W świetle przepisów prawa nieudzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku może być 

uznane za działanie na szkodę dziecka. 

 


