Procedura składania wniosków o przyznanie orzeczenie do kształcenia
specjalnego i nauczania indywidualnego
- Orzeczenie do kształcenia specjalnego są wydawane dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej

oraz

niedostosowanej

społecznie

i

zagrożonej

niedostosowaniem społecznym wymagającej stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy.
- Orzeczenie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego są wydawane dla dzieci, których stan uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej.
- Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży,
których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
szkoły.
- Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci
i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

- Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

1.

Kształcenie specjalne może być realizowane: w przedszkolu
ogólnodostępnym w tym z oddziałami integracyjnymi, integracyjnym
lub specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub
oddziale integracyjnym, szkole specjalnej lub oddziale specjalnym,
ośrodku rewalidacyjno – wychowawczym albo w szkole zorganizowanej
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku
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socjoterapii, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym lub
specjalnym ośrodku wychowawczym.

2.

Zespoły Orzekające przy PPP nr 7 wydają orzeczenia dla uczniów szkół
mających swoją siedzibę na terenie Górnego Mokotowa oraz z terenu
dzielnic Warszawy : Ochoty, Mokotowa, Śródmieścia, Ursynowa,
Ursusa, Wilanowa, Woch, Woli dla dzieci z autyzmem i Zespołem
Aspergera.

W przypadku uczniów będących wychowankami burs,

specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz młodzieżowych
ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą być wydawane przez zespoły
orzekające w poradniach na terenie, których uczeń przebywa lub w
miejscu zamieszkania ucznia.
Orzeczenia

o

potrzebie

kształcenia

specjalnego

dla

dzieci

przed

rozpoczęciem obowiązku szkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego
przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno
– wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze
względu na miejsce zamieszkania dziecka. Opinie wydają zespoły działające
w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
Orzeczenia oraz opinię dla dzieci niewidomych i słabowidzących,
niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem i Zespołem
Aspergera wydają zespoły działające w poradniach wskazanych przez
kuratora oświaty.

3.

Orzeczenia oraz

opinie

są

wydawane

na

wniosek rodziców

(wnioskodawców). Rodzice lub prawni opiekunowie wypełniają
pisemny wniosek (druk u psychologa prowadzącego sprawę - członka
zespołu), który zawiera:
 imię i nazwisko dziecka,
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 datę i miejsce jego urodzenia,
 miejsce zamieszkania,
 w przypadku ucznia nazwa, adres oraz klasę, do której uczęszcza,
 w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, nazwę
zawodu,
 imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce
zamieszkania,
 określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie
orzeczenia i opinii,
 podpis wnioskodawcy.

4.

W razie potrzeby wydania dziecku jednocześnie orzeczenia i opinii
wnioskodawca składa odrębne wnioski.

5.

Wypełniony wniosek zostaje zarejestrowany w sekretariacie poradni
i jednocześnie wnioskodawca zostaje powiadomiony o terminie
posiedzenia zespołu. Wnioskodawca może wziąć udział w jego
posiedzeniu.

6.

Do podjęcia procedury potrzebna jest dokumentacja uzasadniająca
wniosek, w szczególności:
 aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka – nowe
zaświadczenie

dostarczane

każdorazowo

przez

orzeczenia lub opinii
 opinia z placówki, do której uczęszcza dziecko
 kopia ostatniego świadectwa szkolnego
jeżeli dziecko jest pod opieką innych placówek aktualne:
 badania psychologiczne
 badania pedagogiczne
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wydaniem

 badania logopedyczne

7.

Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego
przygotowania

przedszkolnego

albo

orzeczenia

o

potrzebie

indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie
o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
 okres – nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia
dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola lub szkoły,
 rozpoznanie i przebieg choroby, objawy towarzyszące
 zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia
uczęszczanie do placówki, może brać udział w zajęciach
organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w
odrębnych pomieszczeniu w przedszkolu/szkole,
 w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie,
dołącza się do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania – zaświadczenie o możliwości dalszej
praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny
pracy.

8.

Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną
dokumentacją zgłasza się na wizytę w terminie wcześniej ustalonym
osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni.

9.

Dziecko, które nie ma aktualnych badań psychologicznych,
pedagogicznych
odpowiedniego

lub

logopedycznych

specjalisty

wskazanego

zostaje
przez

skierowane

do

przewodniczącego

zespołu. W przypadku braku pełnej dokumentacji przewodniczący
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zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia jej w określonym
terminie nie krótszym jednak niż 14 dni.
10. Jeżeli dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia zespół
może zasięgnąć opinii nauczycieli i wychowawcy klasy ze szkoły, do
której uczęszcza uczeń, informując o tym wnioskodawcę.
11. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w termonie 14 dni od
dnia posiedzenia zespołu, w trzech egzemplarzach.
12. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół
wydaje:
 orzeczenie o braku potrzeby kształcenia specjalnego,
 orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego przygotowania
przedszkolnego,
 orzeczenie o braku potrzeby indywidualnego nauczania,
 orzeczenie

o

braku

potrzeby

zajęć

rewalidacyjno-

wychowawczych.
13. od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora
oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w
terminie 14 dnia od dnia jego doręczenia. Jeżeli zespół uznał, że
odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone
orzeczenie i wydaje nowe.
14. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie. Zespół
przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w
terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.
15. Zespół na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje nowe
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
 zmiany

okoliczności

stanowiących

podstawę

wydania

poprzedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia, np. zmiana
diagnozy lekarskiej,
 potrzeby zmiany zaleceń,
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 potrzeby zmiany okresu orzeczenia.

Nowe orzeczenie jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie.
16. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka
samorządu terytorialnego zapewnia dziecku formę kształcenia
zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
17. Poradnia nie ma możliwości zapewnienia dziecku miejsca w placówce.
18. Wybór placówki i staranie o przyjęcie do niej dziecka należą
wyłącznie do rodziców.
Przygotował Zespół Kierowniczy PPP7
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