
 

 

Informacje o zasadach wydawania opinii 

przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne. 

1. Co to jest opinia poradni ? 

Opinia to dokument, który wydawany jest na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) po 

zakończeniu procesu diagnostycznego prowadzonego przez specjalistów pracujących w 

poradni (psychologa, pedagoga, logopedę).  

Opinia zawiera: 

 opis funkcjonowania dziecka albo ucznia w odniesieniu do problemu zgłaszanego we 

wniosku; 

 określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dziecka lub ucznia;  

 stanowisko w sprawie, której dotyczy i jego szczegółowe uzasadnienie, w nim 

znajdują się min. zapisy dotyczące: 

 dostosowania wymagań edukacyjnych, 

 występowania specyficznych trudności w uczeniu się, 

 zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.  

 wskazania (zalecenia) dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem/ uczniem (w tym 

punkcie znajdują się szczegółowe zapisy dotyczące objęcia w szkole/przedszkolu 

formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej); 

 wskazania dla rodziców lub pełnoletniego ucznia. 

2. Jakie opinie wydawane są w poradni? 

Poradnie wydają opinie w różnych sprawach dotyczących wychowania i edukacji, między 

innymi w sprawie: 

 odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, 

 objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce, 

 objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia, 

 o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, 

dyskalkulia), 

 dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

 udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki (uczniowie wybitnie 

uzdolnieni), 

 przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy (OHP), 

 przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej kandydata z problemami 

zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu 

na stan zdrowia, 

 o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole) –wydawane przez zespoły 

orzekające działające w poradniach publicznych. 



3. Jak długo  jest ważna opinia? 

Nie istnieją żadne przepisy prawa oświatowego, które określałyby ważność opinii. Kolejna 

opinia może zostać wydana jeśli wystąpiły istotne ku temu powody, lub takie było zawarte w 

poprzedniej opinii zalecenie. Standardowo badań psychologicznych nie przeprowadza się 

częściej niż po upływie roku.  

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się zachowuje ważność przez cały okres 

kształcenia.  Oznacza to, że opinia wydana  na etapie szkoły podstawowej będzie również 

podstawą do dostosowania warunków egzaminu maturalnego oraz egzaminu  potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe.  

4. Jakie są zasady wydawania opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się ? 

Opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana, na wniosek rodzica 

(prawnego opiekuna) po ukończeniu przez ucznia klasy III i nie później niż do ukończenia 

szkoły podstawowej.  

W przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej opinia taka może 

zostać wydana jedynie na wniosek dyrektora szkoły zaopiniowany pozytywnie przez Radę 

Pedagogiczną.  

 

 5. Co powinna zawierać opinia poradni, aby można na jej podstawie dostosować warunki 

egzaminów zewnętrznych ? 

Opinia musi zawierać zapis: „Specyficzne trudności w uczeniu się”. W opiniach nie 

wskazuje się  warunków dostosowania egzaminów. Dokonuje tego Rada Pedagogiczna na 

podstawie komunikatu zamieszczanego co roku na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. 

Tam właśnie można zapoznać się ze szczegółowymi kryteriami i możliwymi formami 

dostosowania.  

Egzamin ośmioklasisty: 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/20190806_E8_EG_Dost.pdf 

Egzamin maturalny: 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/20190806_EM_Dost.pdf 

 

Wszelkie pytania dotyczące dostosowania warunków sprawdzianu i egzaminów 

zewnętrznych należy kierować do dyrektora szkoły, który odpowiada za ich organizację  

 

                                                                       Opracowała:  

mgr Małgorzata Nowak-wicedyrektor ZPPP w Oleśnicy 

                                                                                      15 października 2019r. 
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