Zasady wydawania orzeczeń
o kształceniu specjalnym i nauczaniu indywidualnym
oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 20017 r.
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych
W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy działają dwa zespoły
orzekające:
 Zespól Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oleśnicy
 Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sycowie.
Zespoły orzekające wydają:
 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
(dzieci niepełnosprawne intelektualnie, dzieci niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją,
dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera) oraz niedostosowanej społecznie
i zagrożonej niedostosowaniem wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy,
 orzeczenia
o potrzebie
zajęć
rewalidacyjno-wychowawczych
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

dla

dzieci

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoł,
 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Zespoły Orzekające wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia
o potrzebie nauczania indywidualnego dla uczniów szkół położonych na terenie działania każdej
poradni, z zastrzeżeniem, że orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia
o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci
niesłyszących i słabo słyszących wydają zespoły Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9
we Wrocławiu, ul Krakowska 102.
W przypadku dzieci nieuczęszczających do szkoły orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka,
z zastrzeżeniem j.w. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydają
zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Procedura wydawania orzeczeń
Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju
dziecka na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.
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Wniosek wraz z kompletem dokumentów Wnioskodawca składa osobiście w wyznaczonych
dniach i godzinach do osoby koordynującej prace zespołów wyznaczonej przez dyrektora.
PPP w Oleśnicy: mgr Alicja Najmrodzka: poniedziałek: 12.30 – 15.30 i środa: 12.3015.30 (pokój nr 6)
PPP w Sycowie: mgr Ewa Kotwica czwartek: 13.00 – 14.00
Złożenie wniosku osobiście do wskazanych wyżej osób pozwala na sprawdzenie jego
poprawności i kompletności. Jest to bardzo ważne, gdyż czas oczekiwania na jego rozpatrzenie
jest uzależniony od zgromadzenia całej niezbędnej dokumentacji, w tym diagnoz medycznych
oraz diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych. Wniosek można złożyć w
sekretariacie, jednak tu nie będzie on przeanalizowany pod względem poprawności i kompletności
załączników, co może wydłużyć czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy.
Wnioskodawca dołącza do wniosku następującą posiadaną dokumentację uzasadniającą
wniosek:
 dokumentacje medyczną niezbędną do rozpatrzenia danego wniosku,
 opinie i orzeczenia wydane w innych poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 aktualne diagnozy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne przeprowadzone przez
specjalistów (jeśli takie posiada),
 opinię o uczniu opracowaną przez nauczycieli i specjalistów szkolnych.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada aktualnych diagnoz psychologicznych,
pedagogicznych i logopedycznych niezbędne badania przeprowadzane są przez specjalistów w
poradni psychologiczno-pedagogicznej, w której złożono wniosek.
W przypadku braku właściwego zaświadczenia lekarskiego należy je dostarczyć w ciągu 14 dni od
złożenia wniosku.
Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza
specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej
leczenia specjalistycznego.
Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego zostaje wyznaczony przez dyrektora ZPP-P
dopiero po zebraniu kompletnej dokumentacji potrzebnej do rozpatrzenia Wniosku.
UWAGA: Okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 30 dni od momentu
zarejestrowania w sekretariacie wpłynięcia ostatniego dokumentu i/lub od dnia
przeprowadzenia
niezbędnych
diagnoz
(psychologicznych,
pedagogicznych
i
logopedycznych)
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Posiedzenia zespołów orzekających odbywają się w każdej poradni wchodzącej w skład Zespołu
Poradni, P-P w Oleśnicy w każdy pierwszy wtorek miesiąca, poza dniami, w których wypadają
święta oraz poza okresem wakacji (pierwszy wtorek sierpnia)
W sytuacjach, gdy wniosek dotyczy orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego z powodu
choroby, a zaświadczenie lekarskie opiewa na niezbyt długi okres (nie krótszy jednak niż 30 dni),
Zespół Orzekający jest powoływany dodatkowo, by maksymalnie skrócić czas wydania
orzeczenia.
Potrzebne druki (wniosek, informacja o uczniu, druk zaświadczenia lekarskiego) znajdują
się w sekretariacie każdej z poradni oraz na stronie internetowej: zppp-olesnica.pl w
zakładkach dotyczących poszczególnych poradni .

Szczegółowych informacji na temat procedury wydawania orzeczeń oraz form kształcenia
specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych udzielają:
PPP w Oleśnicy: mgr Alicja Najmrodzka poniedziałek: 12.30 – 15.30 i środa: 12.3015.30 (pokój nr 6)
PPP w Sycowie: mgr Ewa Kotwica czwartek: 13.00 – 14.00
Na konsultacje proszę umawiać się telefonicznie lub osobiście w sekretariacie poradni
w Oleśnicy i w Sycowie

Opracowała: Małgorzata Nowak
Dyrektor ZPPP w Oleśnicy
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