
PROCEDURA POSTĘPOWANIA O PRZYZNANIE ORZECZENIA DO 

KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO, INDYWIDUALNEGO PRZYGOTOWANIA 

PRZEDSZKOLNEGO I INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA ORAZ OPINII                 

O WCZESNYM WSPOMAGANIU ROZWOJU 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                          

7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych.  

1. Zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka lub 

ucznia lub na pisemny wniosek pełnoletniego ucznia. 

2. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu orzekającego. 

Wnioski znajdują się w sekretariacie poradni oraz na stronie internetowej 

www.polczynzdroj.naszaporadnia.com  

3. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa 

w pkt. 2. Wniosek składa się w postaci papierowej albo elektronicznej. 

Wniosek w postaci elektronicznej składa się za pośrednictwem elektronicznej 

skrzynki podawczej o adresie: /PPPPolczyn-Zdroj/SkrytkaESP oraz 

Skład_ESP.  

4. Do wniosku wnioskodawca dołącza elektroniczne kopie dokumentów 

uzasadniających wniosek o których mowa w pkt 6 i 7 uwierzytelnione przy 

użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego 

profilem zaufanym ePUAP. Na żądanie przewodniczącego zespołu 

wnioskodawca przedstawia oryginały dokumentów. 

5. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera: 

 imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;  

 datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;  

 numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL 

 serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;  

 adres zamieszkania dziecka lub ucznia;  

 w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły 

 lub ośrodka:  

a) nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,  

b) oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,  

c) nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie 

zawodowe;  

 imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania 

oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania; 

 określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie 

orzeczenia lub opinii; 

 informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub 

opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, 

w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku 

opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej 

http://www.polczynzdroj.naszaporadnia.com/


poradni psychologiczno-pedagogicznej – nazwy niepublicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej;  

 informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku 

gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych 

metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu 

komunikatywnym, 

 adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie 

posiada;  

 podpis wnioskodawcy. 

 

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także: 

 oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, w celu wydania orzeczenia lub opinii; 

 oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na 

uczestniczenie w posiedzeniu zespołu osób z głosem doradczym;  

 wniosek, lub oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo 

niewyrażeniu zgody, na uczestnictwo w posiedzeniu zespołu innych 

specjalistów w szczególności, psycholog, pedagog, logopeda, lekarz 

specjalista; 

 oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę 

rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub 

ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem 

lub uczniem – jeżeli dotyczy; 

 oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na 

doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

6. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii 

dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez 

specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań 

psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną 

dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub 

opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie 

orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami 

diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników 

poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań 

przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę. 

7. Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie 

zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez 

lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia. 

8. 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. Zaświadczenie do pobrania w sekretariacie poradni 

bądź na stronie internetowej.  



W zaświadczeniu lekarz określa:  

1) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia 

dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

przedszkola lub szkoły;  

2) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz                                    

z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą 

Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów 

Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu 

zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które 

uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub 

szkoły. 

9. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku                    

o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca 

dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające 

możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji 

praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, o 

której mowa w pkt. 6-7, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do 

wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do 

przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania.  

10. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka 

 lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora 

 z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup 

 wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub 

 uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni 

 od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii 

 przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O 

 wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca. 

Opinia, zawiera w szczególności: 

1) informację o rozpoznanych przez nauczycieli, wychowawców grup 

 wychowawczych lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem lub 

 uczniem indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych oraz 

 możliwościach psychofizycznych dziecka lub ucznia, w tym mocnych 

 stronach i uzdolnieniach;  

2) informację o funkcjonowaniu dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, 

 ośrodku lub placówce, w tym występujących trudnościach,                                         

 a w przypadku dzieci lub uczniów:  

a) niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym objętych kształceniem specjalnym – 

wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka lub 

ucznia,  

b) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim objętych 

zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi – okresową ocenę 

funkcjonowania dziecka; 

c) informację o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców 

grup wychowawczych lub specjalistów w celu poprawy 



funkcjonowania dziecka lub ucznia w przedszkolu, szkole, ośrodku 

lub placówce, formach udzielonej dziecku lub uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania oraz efektach 

podjętych działań i udzielanej pomocy oraz wnioskach dotyczących 

dalszej pracy z dzieckiem lub uczniem mających na celu poprawę 

funkcjonowania dziecka lub ucznia.  

11. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię wydaje się w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni, od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii 

lub od dnia uzupełnienia wniosku lub przedstawienia dokumentacji. 

12. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania wydaje się w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od dnia złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub od dnia uzupełnienia 

wniosku lub przedstawienia dokumentacji. 

13. W poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie-Zdroju działają Zespoły 

Orzekające, które wydają orzeczenia: 

 o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych tj.: 

a) niesłyszących; 

b) słabo słyszących; 

c) niewidomych; 

d) słabo widzących; 

e) z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją; 

f) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim; 

g) upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym                                  

i znacznym; 

h) z niepełnosprawnościami sprężonymi; 

 o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów: 

1. Zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

2. Niedostosowanych społecznie. 

 o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – wydaje się dzieciom                       

i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim; 

orzeczenie to wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych. 

 o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego – wydaje się 

dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowane przy 

szkole. 

 o potrzebie indywidualnego nauczania – wydaje się uczniom, których stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

 Opinia o mocy orzeczenia o potrzebie wczesnego wspierania rozwoju – 

wydaje się dzieciom od momentu wykrycia niepełnosprawności do czasu 

podjęcia nauki w szkole. Postepowanie i procedury jak przy pozostałych 

orzeczeniach.  

 



14. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we 

wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii. Orzeczenie 

lub opinia mogą być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem,        

w poradni.  

15. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu. Wnioskodawca 

może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność                            

z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę. 

16. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za 

pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego 

doręczenia. 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem 12 września  


