
Spis dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie pomocy diagnostycznej 

 przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Braniewie. 

 

1. Opinia ze szkoły/placówki–dotycząca dziecka napisana przez wychowawcę/pedagoga 

szkolnego/nauczycieli (druk opinii dostępny na stronie www.pppbraniewo.edu.pl).  

2. Kserokopia ostatniej śródrocznej lub rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych 

(dotyczy tylko uczniów klas I-III szkół podstawowych).  

3. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole – w przypadku dziecka 6letniego i 

uczniów klas I-III  

4. Opis wyników obserwacji/diagnozy dziecka przedszkolnego dokonanej przez nauczyciela 

wychowania przedszkolnego –w przypadku dzieci uczęszczających do przedszkola. 

5. Kserokopia opinii, orzeczenia -  jeżeli diagnoza była przeprowadzona w innej poradni /placówce. 

6. IPET (Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny) i WOPFU (Wielospecjalistyczna Ocena 

Poziomu Funkcjonowania Ucznia) – jeżeli dziecko objęte jest kształceniem specjalnym.  

7. Ocena efektywności dotychczas udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej – zwłaszcza 

przy wnioskowaniu o wydanie opinii w sprawie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką 

kształcenia.  

8. Wyniki badań diagnostycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, Integracji 

Sensorycznej, Centralnego Przetwarzania Słuchowego itp.) – jeśli były kiedykolwiek wykonywane 

poza PPP w Braniewie.  

9. Wyniki badania wzroku, słuchu – jeżeli były wykonywane.  

10. Dokumentacja medyczna, zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty, wypisy ze szpitala – jeżeli 

dziecko znajduje się pod opieką specjalistyczną 

11. Orzeczenie sądu o ustanowienie opieki nad dzieckiem w przypadku ograniczenia lub pozbawienia 

praw rodzicielskich lub orzeczenie o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Inne 

postanowienia i orzeczenia sądu dotyczące dziecka/ucznia.  

12. Orzeczenie o niepełnosprawności – jeżeli takie zostało wydane.   

13. Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego dziecka konieczne jest 

przedstawienie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza specjalistę lub lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. 

Zaświadczenie zawiera:  

a) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem 

alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną 

Klasyfikacją chorób i Problemów zdrowotnych(ICD)  

b) b)wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w 

funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają 

uczęszczanie do szkoły lub przedszkola.  

14. Jeśli wniosek dotyczy potrzeby nauczania indywidualnego ucznia w szkole prowadzącej kształcenie 

w zawodzie dołączyć należy dodatkowo zaświadczenia określające możliwość dalszej realizacji 

praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy. Należy też dostarczyć informację 

ze szkoły o możliwości zorganizowania praktycznej nauki zawodu. 

15. W przypadku diagnozy pod kątem trudności w pisaniu konieczne jest dostarczenie w dniu diagnozy 

zeszytów, ćwiczeń, kart pracy wskazujących na problemy dziecka.  

 

 

 


