
Wnioskowanie do Zespołu Orzekającego PP-P w Opolu

1. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r.
w  sprawie  orzeczeń  i  opinii  wydawanych  przez  Zespoły  Orzekające  działające  w
publicznych poradniach.

2. Wnioskodawca: Rodzic / prawny opiekun dziecka
3. Wzory wniosków: do pobrania na stronie internetowej Poradni: www.pppopole.pl; zakładka

Submenu, pliki do pobrania.
4. Dokumenty wydawane przez zespoły orzekające:

1) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i
metod pracy,

2) orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  obowiązku  rocznego  przygotowania
przedszkolnego dla  dzieci,  których stan zdrowia uniemożliwia  lub  znacznie  utrudnia
uczęszczanie do przedszkola,

3)  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  dzieci  i  młodzieży,  których  stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,

4) orzeczenie  o potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-  wychowawczych dla  dzieci  i  młodzieży
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

5) opinie  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  od  chwili  wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

5. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednio
orzeczenie  o  braku  potrzeby  kształcenia  specjalnego,  orzeczenie  o  braku  potrzeby
indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego,  o  braku  potrzeby  indywidualnego
nauczania, albo orzeczenie o braku potrzeby zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

6. Dokumentacja składana przez wnioskodawcę:
1) wydane  przez  specjalistów  opinie,  zaświadczenia  oraz  wyniki  obserwacji  i  badań

psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich dziecka,
2) wydane  przez  lekarza  zaświadczenie  o  stanie  zdrowia  dziecka,  jeżeli  do  wydania

orzeczenia lub opinii niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka,
3) zaświadczenie  o  stanie  zdrowia  dziecka,  jeżeli  do  wydania  orzeczenia  lub  opinii

niezbędna jest informacja o stanie zdrowia dziecka,
4) w  razie  nieposiadania  przez  wnioskodawcę  w/w  dokumentacji  lub  jeśli  jest  ona

niewystarczająca  do  wydania  opinii  czy  orzeczenia,  przewodniczący  zespołu
orzekającego  wskazuje  specjalistów  poradni,  którzy  przeprowadzają  badania,
odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań lekarskich,

5) w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych ucznia,
zespół  może  zasięgnąć  opinii  nauczycieli  szkoły  do  której  uczeń  uczęszcza  lub
wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informuje o tym wnioskodawcę.

7. Terminy
1) Po  skompletowaniu  niezbędnej  dokumentacji  dziecka  przewodniczący  zespołu

zawiadamia  wnioskodawcę  o  terminie  posiedzenia  zespołu  orzekającego.
Wnioskodawca  może  wziąć  udział  w  posiedzeniu  zespołu  i  przedstawić  swoje
stanowisko.

http://www.pppopole.pl/


2) Orzeczenie  albo  opinie  doręcza  się  wnioskodawcy  w  terminie  14  dni  od  dnia
posiedzenia zespołu.

3) Od  orzeczenia  wnioskodawca  może  wnieść  odwołanie  do  Kuratora  oświaty,  za
pośrednictwem  zespołu,  który  wydał  orzeczenie,  w  terminie  14  dni  od  dnia  jego
doręczenia.   


