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DANE STATYSTYCZNE
W województwie dolnośląskim funkcjonuje 88 Publicznych i Niepublicznych
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
W tym:
 Publiczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne: 46
 Niepubliczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne: 42
oraz
Specjalistyczne Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne: 24
Poradnie wskazane przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty zgodnie z § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia MEN
z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii […] (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743).
Powyższe poradnie wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących,
słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Podstawa prawna


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
szczegółowych
zasad
działania
publicznych
poradni
psychologicznopedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1647);



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743);



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578).

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych
Do podstawowych zadań poradni należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;
2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną
funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów dydaktycznych i wychowawczych;
4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie
realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych
Od 1 stycznia 2016 roku poradnie psychologiczno-pedagogiczne
obowiązkowo realizują następujące zadania:


wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek – polegające na
zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę
jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki;



organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów, którzy w zorganizowany
sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w
szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych

1.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna współpracuje
z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i
organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i
realizowaniu indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych (IPET) oraz indywidualnych programów
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych
2.

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna podejmuje współpracę,
na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki
lub rodzica dziecka niepełnosprawnego, w określeniu
niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego
i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie
informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych

3.
Poradnia psychologiczno-pedagogiczna udziela (we współpracy z

placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi)
wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup

wychowawczych i specjalistom udzielającym pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.

(np. poprzez warsztaty, grupy wsparcia, wykłady i prelekcje, działalności
informacyjno-szkoleniowej, szkoleniowe RP, organizacja sieci

współpracy)

Zadania poradni psychologiczno-pedagogicznych

4.
Nauczyciele z poradni psychologiczno-pedagogicznej uczestniczą
w spotkaniach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących
z uczniem w szkole, opracowującego indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny.
5.
Nauczyciele z poradni psychologiczno-pedagogicznej uczestniczą
w dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania
ucznia dokonywanej w szkole.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
z dnia 7 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743)

Najważniejsze zmiany :
• Określono czas w jakim zespół orzekający jest zobowiązany do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Od przyjęcia wniosku od wnioskodawcy (rodzica, prawnego opiekuna, pełnoletniego ucznia) nie dłuższy niż 30 dni.
Po wydaniu decyzji – przekazanie dokumentu w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
• W przypadku indywidualnego nauczania czas na wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania przez zespół
orzekający – nie dłuższy niż 14 dni oraz przekazanie orzeczenia wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia
(orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu).
Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także:
- oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym
opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem - jeżeli
dotyczy;
- oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
z dnia 7 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743)

Najważniejsze zmiany:
W przypadku wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania do wniosku dołącza się:
- zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, w którym lekarz określa:

a) przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły i nie dłuższy niż jeden rok szkolny;
b) rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie

obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające
z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia.

- W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie
indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające
możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
z dnia 7 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743)

Najważniejsze zmiany:
W skład zespołu orzekającego wchodzą:
1) dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;
2) psycholog;

3) pedagog;
4) lekarz;
5) inni specjaliści, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach

zespołu jest niezbędny.
Dodatkowo w skład zespołu na wniosek przewodniczącego i za zgoda rodziców mogą wejść: nauczyciele, wychowawcy

grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub
placówce, asystent nauczyciela, pomoc nauczyciela asystent edukacji romskiej lub na wniosek rodzica inne osoby w
szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wymienieni w pkt. 2-5.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
z dnia 7 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1743)

Najważniejsze zmiany:
Wprowadzono nowe wzory orzeczeń i wzór opinii o WWR (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)
Zmianie ulega zatem zawartość orzeczenia – zmiana podejścia do diagnozy, która zgodnie z nowymi
założeniami ma być diagnozą funkcjonalną a więc skupiać się na opisie funkcjonowania ucznia w
najważniejszych obszarach życia ucznia w szkole i jego środowisku, wskazywać jego mocne strony jako

potencjał rozwojowy oraz opisywać bariery i ograniczenia utrudniające jego funkcjonowanie.
• Zmiany w podejściu do zaleceń, które oprócz określenia warunków i form wsparcia, aby uczeń mógł

rozwijać swój potencjał muszą zwracać uwagę na takie aspekty życia ucznia jak jego aktywność i
uczestniczenie w społeczności szkolnej.

Dziękuję za uwagę

