
   
 

 
 

PROCEDURA WYDŁUŻENIA ETAPU EDUKACYJNEGO 
LXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

IM. GEN. JÓZEFA BEMA W WARSZAWIE 
 

 

1. Podstawą prawną do wydłużenia etapu edukacyjnego jest Rozporządzenie MEN  
z 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 
(Dz.U. z dnia 22 lutego 2012 r.). 

2. Korzystać z wydłużenia etapu edukacyjnego mogę uczniowie z niepełnosprawnością - 
uczeń niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych albo słabowidzących,  
z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z upośledzeniem  umysłowym,  
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

3. Uczeń, któremu wydłużany jest etap edukacyjny musi posiadać orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

4. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego można składać w terminie do 2 tygodni 
przed planową radą klasyfikacyjną roku szkolnego na poziomie planowanego 
wydłużenia etapu edukacyjnego w każdym roku nauki (wydłużenie o rok),  
a w przypadku ostatniego roku nauki (trzecia klasa) nie później niż do końca lutego na 
ręce dyrektora szkoły. 

5. Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego dla ucznia może złożyć uczeń, rodzic lub 
prawny opiekun ucznia, nauczyciel, wychowawca. W przypadku wnioskowania przez 
nauczyciela lub wychowawcę rodzic/prawny opiekun ucznia musi wyrazić pisemną 
zgodę na złożenie takiego wniosku. 

6. Do wniosku może być dołączona dodatkowa dokumentacja stanowiąca o zasadności 
wydłużenia etapu edukacyjnego – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
zaświadczenia lekarskie, dokumentacja medyczna lub inna obrazująca sytuację i stan 
psychofizyczny ucznia.  

7. Po wpłynięciu wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego, szkolny zespół pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej zobowiązany jest do przygotowania, na podstawie 
szczegółowej analizy osiągnięć edukacyjnych ucznia opinii o postępach ucznia,  
w której określa powody uzasadniające wydłużenie etapuedukacyjnego. Opinia musi 
zostać przygotowana i przekazana dyrektorowi szkoły nie później niż na trzy dni 
przed radą klasyfikacyjną.  

8. Decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego uczniowi z niepełnosprawnością 
podejmuje radapedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego 
zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach. 

9. Decyzja o wydłużeniu etapu edukacyjnego podjęta zostaje uchwałą Rady 
Pedagogicznej z załączoną opinią zespołu psychologiczno-pedagogicznego.  

10. Uczeń, któremu wydłużono etap edukacyjny, na zakończenie pierwszego 
rokurealizacji wydłużonego cyklu nie podlega klasyfikacji rocznej. Klasyfikacja 
rocznajest dla niego śródroczną. Uczeń ten nieotrzymuje promocji do klasy 
programowo wyższej, nie otrzymuje również świadectwapromocyjnego ani 
stwierdzającego brak promocji do następnej klasy. Można jedynie wydać na prośbę 
ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna zaświadczenie o przebiegu nauczania. 



   
 

11. Wychowawca klasy wpisuje w arkuszu ocen na pierwszej stronie adnotację dotyczącą 
wydłużenia etapu edukacyjnego, wpisując numer i datę uchwały Rady Pedagogicznej.  

12. Komplet dokumentów związanych z przeprowadzeniem procedury wydłużenia etapu 
edukacyjnego składa się do akt osobowych ucznia. 

13. Dla ucznia, któremu wydłużono etap kształcenia, nauczyciele przygotowują program 
edukacyjny na wydłużony rok szkolny, w oparciu o obowiązującą podstawę 
programową i plany nauczania, uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe 
ucznia. 

 

Procedura wychodzi w życie w dniu ……………………………………. 

 
 

Załączniki: 
Załącznik 1. Wzór wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego 
Załącznik 2. Wzór opinii zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

WNIOSEK O WYDŁUŻENIE ETAPU EDUKACYJNEGO 

 

Imię i Nazwisko ucznia:  …………………………………………………… 

Rok urodzenia ucznia: ……………………………………………………. 

Szkoła/Klasa:   …………………………………………………… 

 

Wnioskuję do  Zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania 

uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o wyrażenie opinii o wydłużeniu etapu 

edukacyjnego dla ucznia…………………………… na poziomie klasy………………………. 

szkoły ………………………………………………………………………….. 

Wniosek swój uzasadniam: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 

……………………………….   ……………………………………….. 
 (data)       (Podpis osoby składającej  wniosek) 

Załączniki: 
1. ……………………………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………. 

 
 

Ja niżej podpisana/y………………………………………………… wyrażam zgodę na 

wydłużenie etapu edukacyjnego dla mojej/mojego córki/syna…………………………………. 

 

……………………………….   …………………………………… 

 (data)       (Podpis rodzica/prawnego  opiekuna) 



   
 

OPINIA ZESPOŁU O WYDŁUŻENIU ETAPU EDUKACYJNEGO 
 

Zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, na posiedzeniu w dniu ……………………….. zaopiniował 

wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego dla ucznia ……………………. ………………   

na poziomie klasy ………………………w szkole ……………………………………. 

Uzasadnienie opinii: 

…………………………………………………………………………………………………
………….................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………                      ……………………………………………
  

(data)                       Podpis przewodniczącego Zespołu 

Podpisy członków Zespołu:    …………………………………. 

……………………………………   ………………………………… 

……………………………………   ………………………………….. 

 

Opinię Zespołu przedstawiono Radzie Pedagogicznej w dniu ………………………… 

Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę nr …… (Protokół nr …..  z dnia ………………..) 


