ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE
INFORMATOR DLA RODZICÓW

Uczniowie mogą uzyskać:
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
- orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Orzeczenie to dokument zawierający diagnozę dziecka, zalecaną formę
edukacji, zalecane formy rewalidacji, terapii i pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz sposoby realizacji specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydane
dzieciom:
1. Niepełnosprawnym
 Niesłyszącym
 Słabosłyszącym
 Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją
 Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 Z niepełnosprawnościami sprzężonymi
2. Niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem
społecznym
Gdzie możemy się starać o orzeczenie:
1. Niepełnosprawność ruchowa, niedostosowanie społeczne lub
zagrożenie niedostosowaniem społecznym – Poradnia Psychologiczno
Pedagogiczna nr 8, ul. Stępińska 6/8
2. Diagnoza Autyzmu i Zespołu Aspergera – Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna nr 7, ul. Narbutta 65/71
3. Uczniowie z wadami wzroku i słuchu – Poradnia TOP, ul. Raszyńska
8/10

Aby uzyskać orzeczenie, należy dostarczyć do sekretariatu Poradni
(ul. Kaspijska 16A):
1. Aktualną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka
2. Opinie o funkcjonowaniu dziecka od wychowawcy
3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę/zaburzenie dziecka
wydane przez lekarza specjalistę
4. Wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia
5. Opinię specjalistów pracujących z dzieckiem
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku
szkolnego, etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
Aby uzyskać orzeczenie na kolejny etap edukacji dziecka należy zgłosić się
do Poradni najlepiej wiosną, w roku szkolnym będącym ostatnim rokiem
etapu edukacyjnego, na który zostało wydane

Orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego
Nauczanie indywidulane przeznaczone jest dla uczniów , których stan
zdrowia:
- uniemożliwia uczęszczanie do szkoły – nauczanie odbywa się w domu
- utrudnia uczęszczanie do szkoły – nauczanie odbywa się na terenie szkoły
w oddzielnym pomieszczeniu
Decyzję w sprawie organizacji nauczania indywidualnego wydaje
Dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń.
Podstawą wydania decyzji jest orzeczenie o potrzebie nauczania
indywidualnego wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 8

Dokumenty, które należy dostarczyć do sekretariatu Poradni przy ul.
Kaspijskiej 16A
1. Zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty, które zawiera
 Informacje o stanie zdrowia dziecka
 Uzasadnienie czyli wskazanie faktów oraz przyczyn, z powodu,
których dziecko nie może uczęszczać lub ma ograniczoną
zdolność uczęszczania do szkoły



Stwierdzenie czy stan zdrowia znacznie utrudnia lub
uniemożliwia uczęszczanie do szkoły
 Określenie czasu, w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, nie mniej niż 30
dni od dnia wydania orzeczenia
2. Aktualną diagnozę psychologiczną i pedagogiczną dziecka (nie starszą
niż sprzed dwóch lat w przypadku diagnozy psychologicznej i nie
starszą niż jeden rok w przypadku diagnozy pedagogicznej)
3. Wypełniony wniosek o wydanie orzeczenia http://ppp8.pl/druki-dopobrania/
4. W przypadku powtórnego ubiegania się o uzyskanie orzeczenia o
potrzebie nauczania indywidualnego konieczna jest opinia o
funkcjonowaniu dziecka w minionym okresie, w którym odbywało się
nauczanie indywidualne
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na okres czasu
określony przez lekarza wskazany w zaświadczeniu lekarskim.
WAŻNE
Przed złożeniem powtórnego wniosku o nauczanie indywidualne należy
skontaktować się z psychologiem Poradni opiekującym się szkołą. Psycholog
ma dyżury na terenie szkoły raz w tygodniu.

