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Wydawanie otzeczeh ptzez zespoly orzekajqce dzialajqcew publicznych
poradniachpsychologiczno-pedagogicznych,
w tym w publicznychporadniach
specjalistycznych,
regulujq przepisywydane na podstawieart. 71b ust. 6
ustawyz dnia 7 wrzesnia1991 r. o systemieoswiaty(Dz. U z 2004 r., Nr 56,
poz.2572,z p62n.zm.).
RozstrzygnigciadotyczEce prawidlowosciwydanego orzeczenia powinny
uwzglednia6regulacjeobowiqzujqcew czasiejego wydaniai obowiqzywania.
regulacjew tym zakresie.
Ptzyloczy1tu nalezyt6wniezwczesniejsze
MinistraEdukacjiNarodowejz dnia
Zgodniez S 10 ust. 2 ww. rozporzqdzenia
'l'l czetwca 1993 t. w sprawie organizacjii zasad dziataniapublicznychporadni
publicmych
poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz
innych
do odpowiednich
form ksztalcenia
specjalistycznych,
otzeczeniekwalifikacyjne
dla
specjalnego(w tym integracyjnegooraz do nauczaniaindywidualnego)
dziecii mlodziezyniepelnosprawnych
zawieralo:
1) okreslenierodzajui stopnianiepelnosprawnosci;
2) okreslenieodpowiednichform ksztalcenialub opieki oraz warunk6w
dziecka;
niezbednych
do realizacjipotzeb edukacyjnych
3) indywidualnyprogram pracy z dzieckiem ze wskazaniem metod
stymulacji, terapii i usprawnienialub wskazaniem form pomocy
psychologicznej
i pedagogicznej.
Zgodniez pzepisamiww. rozporzqdzenia
MinistraEdukacjiNarodowejz dnia
l2lutego 2001 r. w sprawieorzekaniao potzebie ksztalceniaspecjalnegolub
indywidualnegonauczaniadzieci i mlodziezyoraz Wdawania opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a takze szczeg6lowych zasad
kierowania do ksztalcenia specjalnego lub indwidualnego nauczania,
w tym publicznych
w publicznychporadniachpsychologiczno-pedagogicznych,
poradniach specjalistycznych,
byly organizowanei dzialav na zasadach
w rozporzqdzeniu
zespolyorzekajece,kt6rewydawaly:
okreslonych
1\ otzeczenia o potrzebie ksztalceniaspecjalnegodzieci i mtodziezy
z zabutzeniamii odchyleniamirozwojowymi,wymagajecychstosowania
specjalnejorganizacjinauki i metod pracy, w tym o potrzebiezajgd
dla dzieci z uposledzeniemumyslowym
rewalidacyjno-vvychowawczych
w stopniuglqbokim;
2\ ozeczenia o potzebie indywidualnegonauczaniadzieci i mlodziezy,
lub znacznieutrudniauczeszczanie
do
kt6rychstan zdrowiauniemozliwia
szkoty;
3) opinie o potzebie wczesnegowspomaganiarozwojudzieckaod chwili
wykrycianiepelnosprawnosci
do podjgcianaukiw szkole.
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Przy wydawaniu otzeczeh o potzebie ksztalcenia specjalnego nalezy
uwzglednia6aktualne pzepisy regulujqce organizacje tego kszalcenia,
w szczeg6lnoSciokreglenie dla jakich dzieci i mlodziezy organizuje siq
w systemieoswiatyksztalcenie
specjalne.
Ponizejpzedstawionoakty prawne,kt6re regulowalyorganizacjqkszlalcenia
w kolejnychlatach.
specjalnego
Zatzqdzenienr 29 MinistraEdukacjiNarodowejz dnia4 pazdzienika1993 r.
w sprawie zasad organizowaniaopieki nad uczniami niepelnosprawnymi,ich
ksztalcenia w og6lnodostepnychiintegracyjnych publicznych przedszkolach,
szkolachi plac6wkachoraz organizacjiksztalceniaspecjalnego(Dz. Uz. MEN
z uwagina
Nr 9, poz. 36, z p62n.zm.), okeslalo rodzajeniepelnosprawnosci,
kt6rebylowydawaneozeczenieo potrzebieksztalceniaspecjalnegodla dzieci
uczeszczajqcych
do pzedszkolaspecjalnego.
Przedszkole
mogloby6organizowane
w szczeg6lno6ci
dla dzieci:
1) z wadamiwidzenia,
2) nieslyszqcych,
3) staboslyszecych,
4) pzewleklechorych,
5) niepelnosprawnych
ruchowo,
i znacznym,
6) uposledzonych
umyslowow stopniuumiarkowanym
7) z zabuzeniamizachowania,
8) z upo6ledzeniami
sprzezonymi.
Okreslalo r6wniez rodzaje niepelnosprawno6ci,
z uwagi na kt6re bylo
wydawane orzeczenie o potzebie ksZalcenia specjalnegodla uczni6w
uczeszczajEcychdo szkoly dla dzieci i mlodziezy z t62nymi rodzajami
istopniaminiepelnosprawno6ci,
a w szczeg6lno6ci
dla:
'I uposledzonych
umyslowow stopniulekkim,
)
2) uposledzonych
i znacznym,
umyslowow stopniuumiarkowanym
3) nieslyszEcych,
4) slaboslyszqcych,
5) niewidomych,
6) slabowidzEcych,
7) przewleklechorych,
ruchowo,
8) niepelnosprawnych
9) niedostosowanych spolecznie,
zagrozonych
uzaleznieniem,
zachowania.
z zaburzeniami

Natomiast od 16 lutego 2005 r. do I wrze6nia 2011 r. stosowane
w orzeczeniacho potrzebie ksztalcenia specjalnegookreslenie rodzaju
zabutzeh i odchylef rozwojowych powinno by6 zgodne z tozporzqdzeniem
N/linistra
EdukacjiNarodowejiSportu z dnia 18 stycznia2oo5 t. w sprawie
warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i mlodziezy niepelnosprawnych oraz niedostosowanych spolecznie
w specjalnychprzedszkolach,szkolachi oddzialachoraz w osrodkach (Dz. U.
Nr 19,poz.166).
bylo dla dzieci
Ww. pzepisy stanowily,iz ksztalceniespecjalneorganizowane
i mlodziezy:
1) nieslyszqcych,
2) slaboslyszqcych,
3) niewidomych,
4) slabowidzqcych,
ruchowq,
5) z njepelnosprawno6ciq
6) z uposledzeniem
umyslowymw stopniulekkim,
lub znacznym,
7) z uposledzeniem
umyslowymw stopniuumiarkowanym
8) z autfzmem,
niepelnosprawnosciami,
9) ze sprzezonymi
przewleklymi,
10) z chorobami
'l'l\ z zabuzeniamipsychicznymi,
12) niedostosowanych
spolecznie,
13) zagrozonychniedostosowaniem
spolecznym,
'I4) zagrozonychuzaleznieniem,
'15\ z zabuzeniami zachowaniasie inadal organizujena
Wczesnewspomaganierozwojudzieckaorganizowalo
podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomaganiarozwoju dziecka,
wdanel pzez zesp6l ozekajqcy dzialeiqcy w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej
Iub zesp6lopiniujqcydzialajqcyw niepublicznej
poradnipsychologiczno-pedagogicznej.
organizowalosiq
Ksztalceniespecjalnedzieci i mtodziezyniepelnosprawnych
iorganizuje wylqcznie na podstawie otzeczenia o potrzebie ksztalcenia
specjalnegowydanegoprzezzesp6torzekajqcydzialajqcyw publicznejporadni
psychologiczno-pedagogicznej,
z uwagina niepelnosprawnos6
dzieckalucznia.
Dlategotez dzialaniapzedszkola,szkoly lub plac6wkiw zakresieorganizacji
wspomaganiaitego ksztafcenia,
mogq sie rozpoczqddopieropo dostarczeniu
ptzez rcdzica(opiekunaprawnego)odpowiednioopiniio potrzebiewczesnego
wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie ksztalcenia

specjalnego.Wykazaniedzieci/uczni6ww Systemie InformacjiO6wiatowej
moze nastqpiewyleczniew sytuacji,gdy na dziei sprawozdaniaprzedszkole,
szkola,plac6wkaposiadaww. dokumenty.
Zgodnie z obowiqzujEcymiprzepisami rozporzEdzef N/inistra Edukacji
Narodoweiz
dnia17listoDada
20'10r.:
r' w sprawie warunk6w organizowania,ksztalcenia, wychowaniai opieki
dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych oraz niedostosowanych
spolecznie w specjalnych przedszkolach, szkotach ioddzialach onz
osrodkach(Dz. U. 220'14t. poz.392):
r' w sprawie warunk6worganizowaniaksztalcenia,wychowaniaiopieki dla
dziecii mlodziezyniepelnosprawnychoraz niedostosowanychspolecznie
w ptzedszkolach, szkokch i oddzialach ogblnodostepnych lub
(Dz.U.220'14t. poz.414),
integracyjnych
przedszkolaspecjalne,oddzialyspecjalnew przedszkolach
og6lnodostepnych,
w
szkoly specjalne otaz oddzia+yspecjalne
szkolach og6lnodostgpnych
organizujesie dla dziecii mlodziezyniepelnosprawnych:
1) nieslyszqcych,
2) slaboslyszecych,
3) niewidomych,
4) slabowidzqcych,
ruchowE,
5) z niepelnosprawnoSciq
w tym z afazjq,
6) z uposledzeniem
umyslowymw stopniulekkim- z wylqczeniemprzedszkoli
specjalnychoraz oddziaf6wspecjalnychw przedszkolach096lnodostgpnych,
kt6rychw przypadkutej niepelnosprawno6ci
nie organizujesie,
7) z uposledzeniem
lub znacznym,
umyslowymw stopniuumiarkowanym
8) z autyzmem,w tym z zespolemAspergera,
sprzezonymi.
9) z niepelnosprawnosciami
We wzoze orzeczeniao potrzebieksztalceniaspecjalnego,kt6ry stanowi
zalqcznikff 1 do ww. tozpotzqdzeniaMinistraEdukacjiNarodowejz dnia
18 wrzesnia 2OOBr. w sprawie orzeczeh i opinii wydawanychprzez zespoly
orzekajEce dzialajqce w publicznych poradniach psychologicznopedagogicmych, znajduje sie zapis, i2 zespol orzekajacy,pzeka o pottzebie
ksztalcenia specjalnego z uwagi na ... (nalezy wskazaC rodzaj
niepelnosprawno5cidziecka, w tym stopieh upo'ledzenia umyslowego, lub
niedostosowanie spoleczne, wymagajEce stosowania specjalnej organizacji
nauki imetod pracy, w przypadku niepelnosprawnoSci
sprzgzonejnalezy
wskazaewsp6lwystQpujqce
niepelnosprawnoSci)".
Z objasnieniatego wynika,
2e w tej czesciorzeczenianalezywskaza6rodzajniepelnosprawnoSci
dziecka,
w tym stopiei upo6ledzeniaumyslowegolub niepelnosprawnosci
sprzezone.

Ptzy czym, przez niepelnosprawnoscisprzezone nalezy rczumied
wystepowanie u dziecka co najmniej dw6ch z wyzej wskazanych
niepelnosprawno6ci.
Zatemo tym, czy wystepujqu dzieckaniepelnosprawno6ci
sprzqzone orzeka zesp6l otzekajqcy dzialajqcy w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej,
w tym publicznej poradni specjalistycznej,
zgodniez przepisamiww. rozporzadzenia.
Na podstawieart. 71b ust. 4 ustawyo systemieogwiaty,od orzeczei tych
rodzicedzieckamogqzlozydw terminie14 dni od dnia otrzymaniaotzeczenia
odwolaniedo kuratorao6wiaty.W art. 7'lb ust. 6 tej ustawy ustawodawca
zawarlupowaznienie
dla ministrawlasciwegodo sprawoswiatyiwychowania,
aby okreglilw drodze rozporzqdzenia,
skliadzespol6worzekajqcych,tryb ich
powolania, szczeg6lowe zasady dzialania tych zespo.l6w tryb postqpowania
odwolawczego,wzory otzeczehoraz szczegolowezasady kierowaniadzieci
i mlodziezy do ksztalcenia specjalnego, indywidualnego rocznego
przygotowania
przedszkolnego
obowiqzkowego
lub indywidualnego
nauczania.
Wydanena podstawietego upowaznienia
vvw.rozporzqdzenie
MinistraEdukacji
Narodowejz dnia 18 wrze6nia2008 t. w sprawieorzeczehi opiniiwydawanych
pEez zespoly otzekajqcedzialajqcew publicznychporadniachpsychologicznopedagogicmych,w S 17 ust. 1 i 3 stanowi,Ze od otzeczeniawnioskodawca
mozewnies6odwolaniedo kuratorao6wiaty,za posrednictwem
zespolu,kt6ry
wydal orzeczenie,w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia.Zesp6t jest
obowiqzanyprzesla6odwolaniewnz z anami sprawy kuratorowioswiaty
w terminie14 dni od dnia, w kt6rymotrzymalodwolanie,jezeli w tym terminie
nie wydal nowegoorzeczenia,zgodniez ust.2. Na podstawietego przepisu
zesp6l moze uchylic zaskarzone otzeczeniei wyda6 nowe, jezeli uzna,
ze odwofaniezaslugujew caloscina uwzglednienie,
a od nowegoorzeczenia
wnioskodawcy
r6wnlezsluzyodwotanie.
W MinisterstwieEdukacji Narodowej obecnie tMajq prace nad nowym
rozpozqdzeniem w sptawie orzeczeh i opinii wydawanych przez zespoly
orzekajqce dzialajqce w publicznych poradniach psychologicznopedagogicmych. Rozwiqzania zaproponowanew rozpozqdzeniu bedE
odpowiedziqna rekomendacje,opinie iuwagi kierowane do Ministerstwa
EdukacjiNarodowejprzez SrodowjskareprezentujEce
nauczycieli,rodzic6w,
dyrektor6w przedszkoli, szk6l i plac6wek systemu oswiaty, partner6w
spolecznych,a takze ptzez przedstawicieliorgan6w sprawujqcychnadz6r
pedagogicznyi organ6wprowadzqcych
przedszkola,szkolyi plac6wki.Uwagi
wynikajqcez analizywynik6w kontroliprowadzonychptzez Urzgdy Kontroli
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Skarbowejoraz uwagi zgloszoneprzez MinistraFinans6wzostanEr6wniez
przeanalizowane.
bardzoszczegolowo
Prclekl rczpotzqdzeniapo zakohczeniuprac wewnetrznychw Ministerstwie
EdukacjiNarodowej,zostanie skierowanydo uzgodniehmiedzyresortowych
ikonsultacjipublicznych.
Zostanier6wniezudostepniony
na stronieRzqdowego
CentrumLegislacji.
Jednoczesnienalezy podkreslie,ze zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy
osystemie oswiaty, dyrektor pzedszkola/szkoly/plac6wkikieruje jej
dzialalnosciqi organizuje ksztafcenie,wychowanie i opiekq dla dzieci
imlodziezy niepelnosprawnych,wymagajqcych stosowania specjalnej
organizacjinauki i metod pracy. W zwiqzkuz tym, to wlagniedyrektorma
obowiazekmonitorowania
aktualnosciorzeczehuczni6w,na podstawiekt6rych
opracowuje sie m.in. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
organizuje zajqcia rewalidacyjneoaz udziela pomocy psychologicznopedagogicznej.
Nalezywyrazniepodkreslid,2e otzeczeniao niepelnosprawno6ci
lub o stopniu
ptzez
niepelnosprawnosci wydawane
zespoly ds.
ozekania
podstawie
przepis6w
o niepelnosprawno6ci
i stopniu niepelnosprawnosci
na
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacjizawodowej i spolecznej oraz
(Dz. U. Nr 123, poz.776, z p62n.zm.\,
zatrudnieniuos6b niepelnosprawnych
wydawanesq do cel6w innych niz edukacyjneinie stanowiqpodstawydo
objqciadzieckaksztalceniem
specjalnym.

Departament
Zwiekszania
Opracowanie:
SzansEdukacyjnych
w MEN

6

