
Informacja dla rodziców i nauczycieli w sprawie opinii  
wydawanych dla uczniów klas VIII w roku szkolnym 2021/2022  

  

W celu usprawnienia współpracy ze szkołami działającymi w rejonie działania ZPPP w Oleśnicy 
przesyłamy informację o rodzajach opinii wydawanych dla uczniów kl. VIII.  
  

1. Opinia w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia  z problemami 
zdrowotnymi. 

2. Opinia w sprawie  udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego (dotyczy uczniów 

podejmujących naukę zawodu, którzy nie ukończyli 15 lat).  
  

I. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie pierwszeństwa przyjęciu do szkoły 
ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi:  
  

1. Karta Zgłoszenia na badania (należy złożyć najpóźniej do  końca czerwca 2021 r.)  

2. Informacja szkoły o uczniu.  

3. Kwestionariusz dla ucznia.  

4. Aktualne zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż wydane rok wstecz) od lekarza specjalisty. W 

szczególnych przypadkach może być zaświadczenie od pediatry, ale wówczas należy dostarczyć 

potwierdzoną kserokopię kart informacyjnych z leczenia szpitalnego.   
  

Wykaz schorzeń kwalifikujących do otrzymania opinii z uwagi na problemy zdrowotne – załącznik nr.1.  
  

II. I. Wymagana dokumentacja do wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na zatrudnienie 
młodocianego:  
  

1. Karta Zgłoszenia na badania (należy złożyć najpóźniej do  końca czerwca 2021 r.)  

2. Informacja szkoły o uczniu. 

3. Kwestionariusz dla ucznia. 
  

Uwaga!  

Na podstawie wyników diagnoz przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej ocenia się 
czy istnieją  przeciwwskazania do zatrudnienia ucznia jako pracownika młodocianego.  
Do podjęcia nauki w szkole branżowej I Stopnia i  realizowania praktycznej nauki zawodu jako pracownik 
młodociany oprócz opinii wydawanej przez poradnię niezbędne jest zaświadczenia lekarza medycyny 
pracy.  
 

Wymagane dokumenty pkt: 1,2,3 można pobrać na stronie internetowej ZPPP w Oleśnicy: www.zppp-

olesnica.pl (w zakładce DO POBRANIA OLEŚNICA, DO POBRANIA SYCÓW) oraz złożyć osobiście lub za 

pomocą poczty tradycyjnej w sekretariacie właściwej poradni. 
     

Dokumenty można też pobrać w sekretariacie PPP w Oleśnicy i w Sycowie  oraz uzyskać dodatkowe 
informacje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00  

 

UWAGA! 
Z uwagi na duże zainteresowanie tematyką w/w opinii od 4 maja 2021r. uruchomione 

zostają KONSULTACJE prowadzone przez doradcę zawodowego Krystynę Bednarską 
w każdy CZWARTEK w godz. 11.00 -12.00 tel. 71 795 30 63. 

    


