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Wydawanie otzeczeh ptzez zespoly orzekajqce dzialajqce w publicznych
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w publicznych poradniach
specjalistycznych, regulujq przepisy wydane na podstawie art. 71b ust. 6
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U z 2004 r., Nr 56,
poz. 2572, z p62n. zm.).

Rozstrzygnigcia dotyczEce prawidlowosci wydanego orzeczenia powinny
uwzglednia6 regulacje obowiqzujqce w czasie jego wydania i obowiqzywania.
Ptzyloczy1 tu nalezy t6wniezwczesniejsze regulacje w tym zakresie.

Zgodnie z S 10 ust. 2 ww. rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
'l'l czetwca 1993 t. w sprawie organizacji i zasad dziatania publicznych poradni
psychologiczno-pedagogicznych oraz innych publicmych poradni
specjalistycznych, otzeczenie kwalifikacyjne do odpowiednich form ksztalcenia
specjalnego (w tym integracyjnego oraz do nauczania indywidualnego) dla
dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych zawieralo:

1 ) okreslenie rodzaju i stopnia niepelnosprawnosci;
2) okreslenie odpowiednich form ksztalcenia lub opieki oraz warunk6w

niezbednych do realizacji potzeb edukacyjnych dziecka;
3) indywidualny program pracy z dzieckiem ze wskazaniem metod

stymulacji, terapii i usprawnienia lub wskazaniem form pomocy
psychologicznej i pedagogicznej.

Zgodnie z pzepisami ww. rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
l2lutego 2001 r. w sprawie orzekania o potzebie ksztalcenia specjalnego lub
indywidualnego nauczania dzieci i mlodziezy oraz Wdawania opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, a takze szczeg6lowych zasad
kierowania do ksztalcenia specjalnego lub indwidualnego nauczania,
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
poradniach specjalistycznych, byly organizowane i dzialav na zasadach
okreslonych w rozporzqdzeniu zespoly orzekajece, kt6re wydawaly:
1\ otzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego dzieci i mtodziezy

z zabutzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagajecych stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym o potrzebie zajgd
rewalidacyjno-vvychowawczych dla dzieci z uposledzeniem umyslowym
w stopniu glqbokim;

2\ ozeczenia o potzebie indywidualnego nauczania dzieci i mlodziezy,
kt6rych stan zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczeszczanie do
szkoty;

3) opinie o potzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili
wykrycia niepelnosprawnosci do podjgcia nauki w szkole.

M]NISTIRSTWO EDU(ACJI NARODOWEJ
DEPARTAMENT ZWIEKSZANT SANS EDU(ACYJNYCH

d. J.ch. szu.ha 25, 00 913 Weszawa, tel + 43 22 34 ?4 223, f* + 4a 22 34 74 229, e 6zil: d4e-nen@n.n.gov.pl, Qltr.nen.gorpl



Przy wydawaniu otzeczeh o potzebie ksztalcenia specjalnego nalezy
uwzglednia6 aktualne pzepisy regulujqce organizacje tego kszalcenia,
w szczeg6lnoSci okreglenie dla jakich dzieci i mlodziezy organizuje siq
w systemie oswiaty ksztalcenie specjalne.

Ponizej pzedstawiono akty prawne, kt6re regulowaly organizacjq kszlalcenia
specjalnego w kolejnych latach.

Zatzqdzenie nr 29 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 pazdzienika 1993 r.
w sprawie zasad organizowania opieki nad uczniami niepelnosprawnymi, ich
ksztalcenia w og6lnodostepnych iintegracyjnych publicznych przedszkolach,
szkolach i plac6wkach oraz organizacji ksztalcenia specjalnego (Dz. Uz. MEN
Nr 9, poz. 36, z p62n. zm.), okeslalo rodzaje niepelnosprawnosci, z uwagi na
kt6re bylo wydawane ozeczenie o potrzebie ksztalcenia specjalnego dla dzieci
uczeszczajqcych do pzedszkola specjalnego.

Przedszkole moglo by6 organizowane w szczeg6lno6ci dla dzieci:
1) z wadami widzenia,
2) nieslyszqcych,
3) staboslyszecych,
4) pzewlekle chorych,
5) niepelnosprawnych ruchowo,
6) uposledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
7) z zabuzeniami zachowania,
8) z upo6ledzeniami sprzezonymi.

Okreslalo r6wniez rodzaje niepelnosprawno6ci, z uwagi na kt6re bylo
wydawane orzeczenie o potzebie ksZalcenia specjalnego dla uczni6w
uczeszczajEcych do szkoly dla dzieci i mlodziezy z t62nymi rodzajami
istopniami niepelnosprawno6ci, a w szczeg6lno6ci dla:
'I 
) uposledzonych umyslowo w stopniu lekkim,

2) uposledzonych umyslowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,
3) nieslyszEcych,
4) slaboslyszqcych,
5) niewidomych,
6) slabowidzEcych,
7) przewlekle chorych,
8) niepelnosprawnych ruchowo,
9) niedostosowanych spolecznie, zagrozonych uzaleznieniem,

z zaburzeniami zachowania.



Natomiast od 16 lutego 2005 r. do I wrze6nia 2011 r. stosowane
w orzeczeniach o potrzebie ksztalcenia specjalnego okreslenie rodzaju
zabutzeh i odchylef rozwojowych powinno by6 zgodne z tozporzqdzeniem
N/linistra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 18 stycznia 2oo5 t. w sprawie
warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci
i mlodziezy niepelnosprawnych oraz niedostosowanych spolecznie
w specjalnych przedszkolach, szkolach i oddzialach oraz w osrodkach (Dz. U.
Nr 19, poz. 166).

Ww. pzepisy stanowily, iz ksztalcenie specjalne organizowane bylo dla dzieci
i mlodziezy:
1) nieslyszqcych,
2) slabo slyszqcych,
3) niewidomych,
4) slabo widzqcych,
5) z njepelnosprawno6ciq ruchowq,
6) z uposledzeniem umyslowym w stopniu lekkim,
7) z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z autfzmem,
9) ze sprzezonymi niepelnosprawnosciami,
10) z chorobami przewleklymi,
'l'l\ z zabuzeniami psychicznymi,
1 2) niedostosowanych spolecznie,
13) zagrozonych niedostosowaniem spolecznym,
'I 4) zagrozonych uzaleznieniem,
'15\ z zabuzeniami zachowania-

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowalo sie inadal organizuje na
podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
wdanel pzez zesp6l ozekajqcy dzialeiqcy w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej Iub zesp6l opiniujqcy dzialajqcy w niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ksztalcenie specjalne dzieci i mtodziezy niepelnosprawnych organizowalo siq
iorganizuje wylqcznie na podstawie otzeczenia o potrzebie ksztalcenia
specjalnego wydanego przez zesp6t orzekajqcy dzialajqcy w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi na niepelnosprawnos6 dzieckalucznia.
Dlatego tez dzialania pzedszkola, szkoly lub plac6wki w zakresie organizacji
wspomagania itego ksztafcenia, mogq sie rozpoczqd dopiero po dostarczeniu
ptzez rcdzica (opiekuna prawnego) odpowiednio opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka lub orzeczenia o potrzebie ksztalcenia



specjalnego. Wykazanie dzieci/uczni6w w
moze nastqpie wylecznie w sytuacji, gdy na
szkola, plac6wka posiada ww. dokumenty.

Zgodnie z obowiqzujEcymi przepisami
Narodoweiz dnia 17listoDada 20'10 r.:

Systemie Informacji O6wiatowej
dziei sprawozdania przedszkole,

rozporzEdzef N/inistra Edukacji

r' w sprawie warunk6w organizowania, ksztalcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych oraz niedostosowanych
spolecznie w specjalnych przedszkolach, szkotach ioddzialach onz
osrodkach (Dz. U. 220'14 t. poz.392):

r' w sprawie warunk6w organizowania ksztalcenia, wychowania iopieki dla
dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych oraz niedostosowanych spolecznie
w ptzedszkolach, szkokch i oddzialach ogblnodostepnych lub
integracyjnych (Dz. U.220'14 t. poz.414),

przedszkola specjalne, oddzialy specjalne w przedszkolach og6lnodostepnych,
szkoly specjalne otaz oddzia+y specjalne w szkolach og6lnodostgpnych
organizuje sie dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych:
1) nieslyszqcych,
2) sla boslyszecych,
3) niewidomych,
4) slabowidzqcych,
5) z niepelnosprawnoSciq ruchowE, w tym z afazjq,
6) z uposledzeniem umyslowym w stopniu lekkim - z wylqczeniem przedszkoli
specjalnych oraz oddziaf6w specjalnych w przedszkolach 096lnodostgpnych,
kt6rych w przypadku tej niepelnosprawno6ci nie organizuje sie,
7) z uposledzeniem umyslowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
8) z autyzmem, w tym z zespolem Aspergera,
9) z niepelnosprawnosciami sprzezonymi.

We wzoze orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego, kt6ry stanowi
zalqcznik ff 1 do ww. tozpotzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
18 wrzesnia 2OOB r. w sprawie orzeczeh i opinii wydawanych przez zespoly
orzekajEce dzialajqce w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicmych, znajduje sie zapis, i2 zespol orzekajacy ,pzeka o pottzebie
ksztalcenia specjalnego z uwagi na ... (nalezy wskazaC rodzaj
niepelnosprawno5ci dziecka, w tym stopieh upo'ledzenia umyslowego, lub
niedostosowanie spoleczne, wymagajEce stosowania specjalnej organizacji
nauki imetod pracy, w przypadku niepelnosprawnoSci sprzgzonej nalezy
wskazae wsp6lwystQpujqce niepelnosprawnoSci)". Z objasnienia tego wynika,
2e w tej czesci orzeczenia nalezy wskaza6 rodzaj niepelnosprawnoSci dziecka,
w tym stopiei upo6ledzenia umyslowego lub niepelnosprawnosci sprzezone.



Ptzy czym, przez niepelnosprawnosci sprzezone nalezy rczumied
wystepowanie u dziecka co najmniej dw6ch z wyzej wskazanych
niepelnosprawno6ci. Zatem o tym, czy wystepujq u dziecka niepelnosprawno6ci
sprzqzone orzeka zesp6l otzekajqcy dzialajqcy w publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
zgodnie z przepisami ww. rozporzadzenia.

Na podstawie art. 71b ust. 4 ustawy o systemie ogwiaty, od orzeczei tych
rodzice dziecka mogq zlozyd w terminie 14 dni od dnia otrzymania otzeczenia
odwolanie do kuratora o6wiaty. W art. 7'lb ust. 6 tej ustawy ustawodawca
zawarl upowaznienie dla ministra wlasciwego do spraw oswiaty iwychowania,
aby okreglil w drodze rozporzqdzenia, skliad zespol6w orzekajqcych, tryb ich
powolania, szczeg6lowe zasady dzialania tych zespo.l6w tryb postqpowania
odwolawczego, wzory otzeczeh oraz szczegolowe zasady kierowania dzieci
i mlodziezy do ksztalcenia specjalnego, indywidualnego rocznego
obowiqzkowego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania.

Wydane na podstawie tego upowaznienia vvw. rozporzqdzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 18 wrze6nia 2008 t. w sprawie orzeczeh i opinii wydawanych
pEez zespoly otzekajqce dzialajqce w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicmych, w S 17 ust. 1 i 3 stanowi, Ze od otzeczenia wnioskodawca
moze wnies6 odwolanie do kuratora o6wiaty, za posrednictwem zespolu, kt6ry
wydal orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego dorgczenia. Zesp6t jest
obowiqzany przesla6 odwolanie wnz z anami sprawy kuratorowi oswiaty
w terminie 14 dni od dnia, w kt6rym otrzymal odwolanie, jezeli w tym terminie
nie wydal nowego orzeczenia, zgodnie z ust.2. Na podstawie tego przepisu
zesp6l moze uchylic zaskarzone otzeczenie i wyda6 nowe, jezeli uzna,
ze odwofanie zasluguje w calosci na uwzglednienie, a od nowego orzeczenia
wnioskodawcy r6wnlez sluzy odwotanie.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej obecnie tMajq prace nad nowym
rozpozqdzeniem w sptawie orzeczeh i opinii wydawanych przez zespoly
orzekajqce dzialajqce w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicmych. Rozwiqzania zaproponowane w rozpozqdzeniu bedE
odpowiedziq na rekomendacje, opinie iuwagi kierowane do Ministerstwa
Edukacji Narodowej przez Srodowjska reprezentujEce nauczycieli, rodzic6w,
dyrektor6w przedszkoli, szk6l i plac6wek systemu oswiaty, partner6w
spolecznych, a takze ptzez przedstawicieli organ6w sprawujqcych nadz6r
pedagogiczny i organ6w prowadzqcych przedszkola, szkoly i plac6wki. Uwagi
wynikajqce z analizy wynik6w kontroli prowadzonych ptzez Urzgdy Kontroli
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Skarbowej oraz uwagi zgloszone przez Ministra Finans6w zostanE r6wniez
bardzo szczegolowo przeanalizowane.

Prclekl rczpotzqdzenia po zakohczeniu prac wewnetrznych w Ministerstwie
Edukacji Narodowej, zostanie skierowany do uzgodnieh miedzyresortowych
ikonsultacji publicznych. Zostanie r6wniez udostepniony na stronie Rzqdowego
Centrum Legislacji.

Jednoczesnie nalezy podkreslie, ze zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy
osystemie oswiaty, dyrektor pzedszkola/szkoly/plac6wki kieruje jej
dzialalnosciq i organizuje ksztafcenie, wychowanie i opiekq dla dzieci
imlodziezy niepelnosprawnych, wymagajqcych stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy. W zwiqzku z tym, to wlagnie dyrektor ma
obowiazek monitorowania aktualnosci orzeczeh uczni6w, na podstawie kt6rych
opracowuje sie m.in. indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
organizuje zajqcia rewalidacyjne oaz udziela pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.

Nalezy wyraznie podkreslid, 2e otzeczenia o niepelnosprawno6ci lub o stopniu
niepelnosprawnosci wydawane ptzez zespoly ds. ozekania
o niepelnosprawno6ci i stopniu niepelnosprawnosci na podstawie przepis6w
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnieniu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz.776, z p62n. zm.\,
wydawane sq do cel6w innych niz edukacyjne inie stanowiq podstawy do
objqcia dziecka ksztalceniem specjalnym.

Opracowanie: Departament Zwiekszania Szans Edukacyjnych w MEN
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