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Załącznik do Zarządzenie Nr XIX/18/19 

Dyrektora PPP w Braniewie z dnia 05.02.2019 r. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA ORZECZNICZEGO 

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie 

I. Rodzaje dokumentów wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w PPP w Braniewie: 

 orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego – dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie 

do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej; 

 orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – dzieciom i młodzieży, których stan zdrowia 

uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły; 

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy; 

orzeczenie to wydaje się dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym: niesłyszącym, słabosłyszącym, 

niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w 

tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także niedostosowanym 

społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym; 

 orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych – dzieciom i młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim; 

 opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – dzieciom od chwili wykrycia 

niepełnosprawności aż do podjęcia nauki w szkole (posiadanie przez dziecko orzeczenia o 

niepełnosprawności nie jest jednoznaczne z możliwością uzyskania opinii o potrzebie wczesnego 

wspomagania rozwoju); 

zwane dalej orzeczeniem/ opinią. 

Orzeczenia/opinie wydaje się na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia, który 

należy złożyć w wersji papierowej – najlepiej osobiście w siedzibie poradni lub w wersji elektronicznej 

za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. 

II. Wymogi konieczne do uzyskania orzeczenia/opinii: 

 wniosek o wydanie orzeczenia/opinii 

 w sytuacji ubiegania się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego zaświadczenie lekarskie 
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o stanie zdrowia ucznia (zaświadczenie lekarskie musi zawierać następujące informacje: okres — nie 

krótszy niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

mu uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodującej, 

że stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia mu uczęszczanie do przedszkola lub 

szkoły, wskazanie zajęć nielekcyjnych, w których może uczestniczyć na terenie szkoły uczeń, 

któremu stan zdrowia utrudnia uczęszczanie do szkoły); 

 dokumentacja uzasadniająca wniosek - informacji, jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku 

udzielamy indywidualnie); 

 stawienie się rodziców/prawnych opiekunów na rozmowę w PPP; 

III.  Uzyskanie orzeczenia/opinii w sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada dokumentacji 

uzasadniającej wniosek lub gdy jest ona niewystarczająca. 

 Należy zgłosić dziecko do poradni poprzez złożenie Wniosku o udzielenie dziecku pomocy 

(pełnoletni uczeń zgłasza się samodzielnie). 

 Z osobą składającą wniosek w ciągu 1 tygodnia kontaktuje się pracownik poradni – psycholog, 

pedagog, logopeda by przekazać informacje dotyczące dalszego postępowania orzeczniczego. 

 Pracownik poradni informuje, jakie dokumenty są niezbędne w procesie orzeczniczym.  

 Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne będzie badanie – pracownik poradni wyznaczy jego termin. 

Wskaże też termin niezbędnego w procedurze spotkania pracownika poradni z rodzicem 

dziecka/ucznia. 

 Na pierwsze spotkanie diagnostyczne rodzic/opiekun prawny przychodzi bez dziecka. Podczas 

spotkania diagnostycznego przeprowadzany jest szczegółowy wywiad oraz analiza dostarczonej 

przez wnioskodawcę dokumentacji, co stanowi podstawę doboru czynności diagnostycznych oraz 

metod, technik i narzędzi badawczych.  

 W dniu kolejnej wizyty specjalista (pedagog, logopeda, psycholog) przeprowadza badanie 

diagnostyczne, podczas którego wykorzystuje się standaryzowane testy oraz opracowania 

wewnętrzne, aby dokonać diagnozy zgłaszanego problemu. Specjaliści mogą dokonywać diagnozy 

na kilku spotkaniach. Zespół diagnozujący dziecko omawia wyniki badania i formułuje zalecenia 

adekwatnie do potrzeb badanego. 

 Na badanie należy zgłosić się ze zdrowym (nie w stanie infekcji), wypoczętym, wyspanym, 

najedzonym dzieckiem. Konieczne jest, aby w dniu badania dziecko posiadało okulary, aparaty 

słuchowe, czy inny sprzęt pomocniczy o ile jest niezbędny do codziennego funkcjonowania.   

 Po badaniu psycholog, pedagog lub logopeda udzielają informacji dotyczącej funkcjonowania 

dziecka. 
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 Gdy wyniki badań oraz zebrana dokumentacja uzasadniają wydanie orzeczenia/opinii rodzic/prawny 

opiekun składa wniosek o wydanie orzeczenia. 

 Pracownik poradni informuje o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego i możliwości 

uczestniczenia w nim wnioskodawcy oraz innych osób z głosem doradczym.  

 Wniosek zostaje rozpatrzony bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia złożenia w wypadku 

wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania i nie później niż 30 dni od 

dnia złożenia wniosku w wypadku wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

 Orzeczenia wydaje Zespół Orzekający działający w poradni. 

 W skład zespołu wchodzą: 

- dyrektor poradni – przewodniczący Zespołu 

- psycholog  

- pedagog  

- lekarz konsultant 

- w miarę potrzeby inni specjaliści. 

 Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest dyrektor poradni lub upoważniona przez niego 

osoba. 

 Zespół wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów. W przypadku równej liczby głosów 

rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu. 

 W przypadku nieobecności na posiedzeniu Zespołu Orzekającego członka powołanego zespołu 

przewodniczący wyznacza innego pracownika pedagogicznego, który w zastępstwie, po zapoznaniu 

się ze sprawą bierze udział w posiedzeniu.  Fakt ten odnotowany jest w protokole z posiedzenia 

Zespołu Orzekającego.  

 Zespół orzekający działa zgodnie z przyjętym harmonogramem pracy – raz w miesiącu lub doraźnie 

w razie potrzeb. 

 Efektem postępowania diagnostyczno–orzekającego jest opracowanie wielospecjalistycznej 

diagnozy i wydanie stosownego orzeczenia/opinii.  

 Orzeczenie otrzymuje wnioskodawca w 1 egzemplarzu w terminie 7 dni od dnia posiedzenia Zespołu 

Orzekającego. 

 Rodzic/ prawny opiekun może złożyć wniosek o wydanie orzeczenia/opinii pomijając procedurę 

postępowania orzeczniczego lub mimo uzyskanych informacji od pracownika poradni, iż 

dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań nie dają podstaw do wydania orzeczenia/opinii. 

 Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty za pośrednictwem 

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


