
Regulamin Zespołu Orzekającego  

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Kętach  

  

§ 1. W Poradni działa, powołany przez dyrektora placówki na każdy rok szkolny i zatwierdzony 

przez Radę Pedagogiczną PPP w Kętach, Zespół Orzekający, który wydaje: 

1)                orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy, w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci 

upośledzonych umysłowo    w stopniu głębokim; 

2)                orzeczenia  o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których 

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; 

3)                opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

§ 2. Zespół Orzekający wydaje stosowne orzeczenia dla uczniów szkół położonych na terenie 

działania Poradni oraz dzieci nie uczęszczających do szkoły, a zamieszkałych w rejonie działania 

placówki. 

§ 3. Orzeczenia dotyczące dzieci niewidomych i słabo widzących, nie słyszących i słabo 

słyszących oraz dzieci z autyzmem wydaje zespół orzekający działający w poradniach wskazanych 

przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, za zgodą Zarządu Rady Powiatu w Oświęcimiu. 

§ 4.1. W skład Zespołu Orzekającego Poradni wchodzą: 

1)    dyrektor Poradni lub upoważniony przez niego pracownik – jako przewodniczący Zespołu; 

2)    psycholog, pedagog i logopeda opracowujący specjalistyczne diagnozy; 

3)    lekarz-konsultant; 

4)    inni specjaliści, w tym spoza Poradni, jeżeli ich udział w pracach Zespołu jest niezbędny, 

opracowujący diagnozę w zakresie posiadanej specjalności. 

2. Pracą Zespołu Orzekającego kieruje jego przewodniczący. 

§ 5.1. Zespół wydaje orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  

dziecka, zwanych dalej „wnioskodawcą”. 



2. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą  

wniosek, a w szczególności wyniki badań lekarskich oraz obserwacji i badań psychologicznych i 

pedagogicznych przeprowadzonych poza Poradnią. 

3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 

wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia, wydane przez lekarza-

specjalistę, określające czas – nie krótszy jednak niż 21 dni –, w którym stan zdrowia ucznia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

4. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu Zespołu, o terminie  którego zawiadamiany 

jest przez przewodniczącego Zespołu Orzekającego, i które ponadto są wywieszone na tablicy 

informacyjnej znajdującej się w korytarzu tutejszej poradni na początku każdego roku szkolnego, a 

także są podawane do wiadomości wszystkich placówek objętych opieką poradni. 

§ 6. 1.  Zespół wydaje orzeczenie albo opinię większością głosów. 

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i 

członkowie Zespołu. 

§ 7.1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia Zespół wydaje odpowiednie 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu głębokim – orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, albo orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego nauczania, według wzorów stanowiących załączniki nr 1 – 3 do 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2003 r. (Dz. U. Nr 23,        

poz. 192). 

 2.  W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, Zespół wydaje opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 

 3. Jeżeli w związku ze zmianą okoliczności stanowiących podstawę wydania orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania ustanie potrzeba kształcenia 

specjalnego albo indywidualnego nauczania, Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), 

wydaje orzeczenie uchylające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego 

nauczania. 

 4. W razie zmiany dotyczącej rodzaju i stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych, 

wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, Zespół, na wniosek rodziców 

(prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie   o potrzebie kształcenia specjalnego, według wzoru 



stanowiącego załącznik nr 1 do, wspomnianego w ust. 1 Rozporządzenia, oraz orzeczenie uchylające 

wcześniej wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W uzasadnieniu nowego orzeczenia zespół wskazuje także na zmianę dotyczącą rodzaju i stopnia 

zaburzeń i odchyleń rozwojowych. 

§ 8.1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia, Zespół wydaje orzeczenie 

odmowne, stwierdzające, że nie zachodzi odpowiednia potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych albo potrzeba indywidualnego nauczania, w uzasadnieniu 

Zespół wskazuje fakty, które uznał za istotne w sprawie oraz przyczyny, dla których odmówił wydania 

odpowiedniego orzeczenia. 

2. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o uchylenie orzeczenia, o którym mowa w § 21 ust. 3, 

Zespół wydaje orzeczenie, w którym odmawia uchylenia odpowiednio orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania. W orzeczeniu Zespół 

stwierdza, że zachodzi odpowiednio potrzeba kształcenia specjalnego albo potrzeba indywidualnego 

nauczania. 

3. W przypadku nie nieuwzględnienia wniosku o wydanie nowego orzeczenia, o którym mowa w § 21 

ust. 4, Zespół wydaje orzeczenie, w którym odmawia wydania nowego orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego. W orzeczeniu Zespół stwierdza, że nie nastąpiła zmiana dotycząca rodzaju i 

stopnia zaburzeń i odchyleń rozwojowych. 

4. W przypadku nie uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, Zespół wydaje opinię stwierdzającą, że 

nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem, uzasadniając powyższe wskazaniem 

faktów oraz podaniem przyczyn, które uznał za istotne w sprawie. 

§ 9. 1. Orzeczenie albo opinię doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia 

Zespołu. 

2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w trzech egzemplarzach,  z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Orzeczenia, o których mowa w § 21 ust. 1, 2, 3, doręcza się w jednym egzemplarzu. 

4. Wnioskodawca, na swój wniosek, może otrzymać odpis orzeczenia albo opinii. 

§ 10. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Małopolskiego Kuratora 

Oświaty w Krakowie lub Śląskiego Kuratora Oświaty  w Katowicach w zależności od województwa , 

w którym mieszka dziecko lub znajduje się placówka , do której uczęszcza dziecko , za 

pośrednictwem Zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. 

§ 11. Szczegółowe zasady pracy Zespołu Orzekającego, kompletowania i obiegu dokumentacji 

oraz trybu postępowania w przypadku odwołań reguluje Rozporządzenie MEN z dnia 12 lutego 2001 

r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 109   i z 2002 r. Nr 23, poz. 192)  



§ 12. Regulamin został jednogłośnie przyjęty przez Radę Pedagogiczną PPP w Kętach w dniu 

posiedzenia RP tzn.30.06.2003r. 

§ 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, tj .30.06.2003r. Zapoznanie się z 

niniejszym regulaminem wszyscy pracownicy pedagogiczni potwierdzają własnoręcznym podpisem. 
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