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PROCEDURA WYDAWANIA OPINII PRZEZ PORADNIĘ PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNĄ W POŁCZYNIE-ZDROJU 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

1.02.2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych , w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. 

2013 poz.199 z póź.zm. z dnia 25.08.2017r. Dz.U.2017 poz. 1646). 

1. Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo pełnoletniego 

ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni,                                

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 

dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. 

2. Osoba składająca wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną 

dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji                        

i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w 

przypadku dziecka uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub placówki albo 

pełnoletniego ucznia uczęszczającego do szkoły lub placówki – także opinię 

nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów 

udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole 

lub placówce. 

3. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, 

na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie                       

o stanie zdrowia dziecka, a pełnoletni uczeń – zaświadczenie lekarskie o swoim 

stanie zdrowia, zawierające informacje niezbędne do wydania opinii.  

4. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia, nie jest 

możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie określonym w ust. 1, opinię 

wydaje się w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia.  

5. W celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych 

dziecka albo pełnoletniego ucznia, poradnia może zwrócić się do dyrektora 

odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo 

pełnoletni uczeń uczęszcza, o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych lub specjalistów.                  

6. Opinia poradni zawiera:  

a) oznaczenie poradni wydającej opinię;  

b) numer opinii;  

c) datę wydania opinii;  

d) podstawę prawną wydania opinii;  

e) imię i nazwisko dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy 

opinia, jego numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię 

i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, datę i miejsce 

jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio 

przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie odpowiednio oddziału 

przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy 

wychowawczej w placówce, do której dziecko albo pełnoletni uczeń 

uczęszcza;  
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f) określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz 

opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo 

pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we 

wniosku o wydanie opinii; 

g) stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia, oraz szczegółowe jego 

uzasadnienie;  

h) wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem albo pełnoletnim 

uczniem;  

i) wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem albo wskazania dla 

pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania 

zgłaszanego problemu;  

j) imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię;  

k) podpis dyrektora poradni. 

7. Opinię redagują osoby prowadzące diagnozę po uprzedniej konsultacji                             

i wspólnym wypracowaniu wniosków. 

8. Opinię odbiera rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń                                               

w 2 egzemplarzach. W przypadku gdy opinia dotyczy ucznia, na pisemny 

wniosek  rodzica lub pełnoletniego ucznia poradnia przekazuje kopię opinii do 

przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń 

uczęszcza. 

9. Poradnia wydaje, na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, 

informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. 

Rodzic, prawny opiekun dziecka/ucznia na pisemny wniosek może otrzymać 

odpis/kserokopię opinii potwierdzoną za zgodnością z oryginałem.  

 

Procedura obowiązuje od 06.09.2017r.  


