Dokumenty potrzebne do ubiegania się o orzeczenie do kształcenia specjalnego,
indywidualnego nauczania, indywidualnego przygotowania przedszkolnego, opinii o
wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka w PPP7:

1. Aktualne zaświadczenie lekarskie
a) Zaświadczenie lekarskie powinno być wystawione na odpowiednim druku (do ściągnięcia
ze strony internetowej lub do pobrania w Poradni).
b) Do ubiegania się do kształcenia specjalnego zaświadczenie lekarskie powinno być nie
starsze niż 6 miesięcy lub być wydane w bieżącym roku szkolnym.
2. Oryginał opinii wychowawcy klasy/pedagoga szkolnego/nauczyciela wspomagającego.
Na dokumencie powinna być pieczątka przedszkola lub szkoły (jeśli dziecko uczęszcza do
w/w placówek) oraz kopię ostatniego świadectwa szkolnego (jeśli dziecko uczęszcza do
szkoły).
3. Kopie (ksero) dotychczasowych badań i opinii psychologicznych, pedagogicznych,
logopedycznych, itp. (jeśli był robione).
4. Inne, istotne dla sprawy wyniki badań lekarskich (jeśli były robione), ew. książeczkę
zdrowia (dotyczy małych dzieci, przy pierwszej wizycie w Poradni).
5. Jeśli dziecko miało wcześniej wydane orzeczenie w innej Poradni należy przynieść ze sobą
kopię tego orzeczenia.
6. Jeśli dziecko było do tej pory pod opieką innej Poradni, a z racji ubiegania się o orzeczenie
przechodzi pod opiekę PPP nr 7, należy przesłać do nas indywidualną teczkę dziecka. W
tym celu, w Poradni, która do tej pory opiekowała się dzieckiem, należy złożyć wniosek o
przesłanie dokumentacji do PPP nr 7.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dn. 17 listopada 2010 r w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych
przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. (Dz.U. nr 228, poz.1489) w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych (Dz. U. Nr.228, poz.1490) od 01 września 2011 r Poradnia nie wydaje orzeczeń
dzieciom ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. W myśl nowych przepisów
orzeczenie można uzyskać jedynie na podstawie diagnozy o autyzmie lub Zespole Aspergera.

