Zasady wydawania orzeczeń
o kształceniu specjalnym i nauczaniu indywidualnym
oraz opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
W Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Oleśnicy działają zespoły orzekające,
które wydają:
Ø 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 Aspergera) oraz niedostosowanej społecznie i
zagrożonej niedostosowaniem- wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy,
Ø orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,

dla

dzieci

z

Ø orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły/przedszkola (dotyczy
rocznego przygotowania przedszkolnego).
Ø 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
1. Zespoły Orzekające wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (opiekunów
prawnych) dziecka.
2. Wniosek wraz z kompletem dokumentów Wnioskodawca składa w poradni właściwej ze
względu na adres szkoły, przedszkola lub miejsce zamieszkania dziecka/ucznia. Termin
posiedzenia Zespołu Orzekającego zostaje wyznaczony przez dyrektora ZPPP po zebraniu
kompletnej dokumentacji potrzebnej do rozpatrzenia wniosku.
3. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentacje uzasadniająca wniosek
w szczególności:

•
•
•

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka,
opinię szkoły o uczniu.
wyniki diagnoz psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych przeprowadzonych
w innych poradniach lub instytucjach upoważnionych do ich przeprowadzania-jeśli takie
posiada

4. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada aktualnych diagnoz niezbędne badania
przeprowadzane są przez specjalistów w poradni psychologiczno-pedagogicznej w
najszybszym możliwym terminie.
5. W przypadku braku właściwego zaświadczenia lekarskiego należy je dostarczyć w ciągu
14 dni.

6. Posiedzenia Zespołów Orzekających odbywają obligatoryjnie w każdy trzeci wtorek
miesiąca.
7. W sytuacjach, gdy wniosek dotyczy orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
z powodu choroby, a zaświadczenie lekarskie opiewa na niezbyt długi okres, Zespół
Orzekający jest powoływany dodatkowo, by maksymalnie skrócić czas do momentu
wydania orzeczenia.
Potrzebne druki (wniosek, informacja z placówki, zaświadczenie lekarskie) znajdują się
sekretariacie każdej z poradni oraz na stronie internetowej: zppp-olesnica.pl w zakładkach
dotyczących poszczególnych poradni .
Szczegółowych informacji na temat procedury wydawania orzeczeń oraz organizacji
kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego udziela
przewodnicząca Zespołu Orzekającego
mgr Małgorzata Nowak-wicedyrektor ZPPP w Oleśnicy
Terminarz konsultacji:
PPP w Oleśnicy: poniedziałek i czwartek: 11.00-14.00 (sekretariat )
PPP w Sycowie: środa i piątek: 11.00-13.00 (sekretariat)

