PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO,
ORZECZENIE O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA / INDYWIDUALNEGO
OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ORAZ OPINIĘ O
POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA

I.
1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego są wydawane dla dzieci i młodzieży z
autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
2. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania / indywidualnego obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego wydawane są dla dzieci i młodzieży, których stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
3. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są wydawane od chwili
wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
II.
1.Zespoły Orzekające wydają orzeczenia dla uczniów szkół mających swoją siedzibę w
następujących dzielnicach:
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 4, ul. Mińska 1/5, tel. 22 810-20-29:
Praga Północ, Praga Południe, Targówek, Rembertów, Wesoła, Wawer,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 7, ul. Narbutta 65/71, tel. 22 849-99-98:
Wola, Śródmieście, Ochota, Ursus, Włochy, Mokotów, Ursynów, Wilanów,
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 10, ul. Wrzeciono 24, tel. 22 835-03-48:
Białołęka, Bielany, Bemowo, Żoliborz.
2. W przypadku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczeń
dla dzieci przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego o wyborze poradni decyduje miejsce
zamieszkania dziecka.
3. Orzeczenia oraz opinie są wydawane na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.
Wypełniają oni pisemny wniosek (druk u psychologa prowadzącego sprawę – członka
zespołu).
4. Do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania potrzebne są następujące dokumenty:
zaświadczenie lekarskie w oryginale, nie starsze niż 6 miesięcy lub wydane w
bieżącym roku szkolnym,
oryginał opinii wychowawcy/pedagoga szkolnego/nauczyciela wspomagającego z
pieczątką przedszkola lub szkoły oraz kopia ostatniego świadectwa szkolnego,
kserokopie dotychczasowych badań i opinii psychologicznych, pedagogicznych,
logopedycznych, (jeśli takie były przeprowadzane),
inne, istotne dla sprawy wyniki badań lekarskich,
jeśli dziecko było do tej pory pod opieką innej poradni, należy w niej złożyć wniosek o
przesłanie dokumentacji do poradni, która będzie obecnie wydawała orzeczenie.
5. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa
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okres – nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły,
rozpoznanie i przebieg choroby, objawy towarzyszące,
zakres, w jakim dziecko, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do
placówki, może brać udział w zajęciach organizowanych z grupą wychowawczą lub
indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu na terenie szkoły,
w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie dołącza się do
wniosku zaświadczenie o możliwości dalszej praktycznej nauki zawodu, wydane
przez lekarza medycyny pracy.
6. Rodzic/opiekun prawny wraz z dzieckiem i wyżej wymienioną dokumentacją zgłasza się
na wizytę w terminie wcześniej ustalonym osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni.
7. Jeśli dziecko nie posiada aktualnych badań psychologicznych, pedagogicznych i
logopedycznych badania te prowadzone są w poradni w trakcie kolejnych wizyt
diagnostycznych.
8. Zespół może zasięgnąć opinii nauczycieli i wychowawcy klasy ze szkoły/przedszkola, do
którego uczęszcza dziecko, informując o tym wnioskodawcę.
9. Orzeczenie albo opinia przygotowywana jest w terminie 14 dni od dnia posiedzenia
zespołu.
III.
1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje orzeczenie o
braku potrzeby kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania/ obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego.
2. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za
pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie w terminie 14 dni od jego otrzymania.
3. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje na uwzględnienie, uchyla wydane orzeczenie i
wydaje nowe.
4. Jeżeli zespół nie uwzględni odwołania, przesyła je wraz z aktami sprawy kuratorowi
oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie.
IV.
1. Kształcenie specjalne może być realizowane w przedszkolu ogólnodostępnym, w
przedszkolu integracyjnym lub oddziale integracyjnym, przedszkolu specjalnym lub oddziale
specjalnym, szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole
specjalnej lub oddziale specjalnym.
2. Poradnia nie ma możliwości zapewnienia dziecku miejsca w placówce. Wybór placówki i
starania o przyjęcie do niej należą wyłącznie do rodziców.
3. O przyjęciu dziecka, na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów, do konkretnego
przedszkola, szkoły lub placówki decyduje jej dyrektor.
4. Odpowiednią formę kształcenia dzieciom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia
specjalnego zapewnia:
- w przypadku przedszkoli oraz oddziałów integracyjnych i ogólnodostępnych we wszystkich
typach szkół – dzielnica m.st. Warszawy,
- w przypadku szkół i placówek specjalnych – Biuro Edukacji.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i
opinii wydawanych przez zespoły orzekające w publicznych poradniach psychologiczno –
pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).
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