Zmiana placówki edukacyjnej to trudny i ważny moment dla dzieci i ich rodziców.
Chcemy Państwu pomóc w tym procesie dlatego zebraliśmy kilka ważnych informacji o
szkołach – zapraszamy do zapoznania się z >> listą szkół.

Orzeczenia dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera wydają następujące poradnie
psychologiczno-pedagogiczne:





Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 przy ul.Narbutta 65/71 w Warszawie (
dla dzielnic: Ochota, Wola, Śródmieście, Mokotów, Ursus, Ursynów, Wilanów,
Włochy),
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 10 przy ul. Wrzeciono 24 w Warszawie (
dla dzielnic: Bemowo, Żoliborz, Bielany, Białołęka),
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 przy ul. Mińskiej 1/5 w Warszawie ( dla
dzielnic Praga Północ, Praga Południe, Wawer, Rembertów, Targówejk, Wesoła).

Procedura związana z otrzymaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i
młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera>> pobierz

Powyższe informacje pochodzą ze strony Biura Edukacji.
Informujemy również, że na terenie Warszawy działają dodatkowo poradnie specjalistyczne o
zasięgu miejskim:




Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP”, ul.Raszyńska 8/10 –
do spraw dysfunkcji narządów wzroku i słuchu dzieci i młodzieży,
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców”,
ul.Raszyńska 8/10 – psychoedukacja i terapia dla Rodziców,
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze
środowisk zagrożonych alkoholizmem „OPTA”, ul.Okólnik 11a,

Pełna lista poradni warszawskich.
Należy pamiętać, że procedurą zapisania dziecka do szkoły zajmują się rodzice/opiekunowie
prawni dziecka.
Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych
dziecka:



podania do dyrektora szkoły o przyjęcie dziecka,
nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego - jest ono wydawane przez
poradnię, na terenie której znajduje się odpowiednie przedszkole ( podstawa:
Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach

psychologiczno-pedagogicznych). W przypadku naszego przedszkola jest to Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna nr 12 przy ul. Dzielnej 1A.
Dla dzieci słabosłyszących, słabowidzących, niesłyszących, niewidomych oraz z autyzmem,
w tym z zespołem Aspergera, orzeczenia i opinie wydają poradnie specjalistyczne wskazane
przez kuratora. Na terenie Warszawy są to poradnie: TOP przy ul. Raszyńskiej oraz Poradnie
PP nr 4 ( ul. Mińska), nr 7 (ul. Narbutta) i nr 10 ( ul. Wrzeciono).
Często poradnie przed badaniem dziecka proszą rodziców o przedłożenie opinii
pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej z przedszkola. Aby otrzymać od nas taką
opinię należy wypełnić "Wniosek o wydanie opinii" ( zakładka DRUKI) i złożyć go u
wychowawcy grupy. Czas oczekiwania na dokument - 7 dni.
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