PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA
o potrzebie indywidualnego nauczania lub kształcenia specjalnego,
w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

NAUCZANIE INDYWIDUALNE
Indywidualne nauczanie organizuje się dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły - przewidziane jest dla
uczniów z ciężkimi urazami, po wypadkach, operacjach oraz ciężko chorych.
Uczniowie niepełnosprawni mogą być nauczani indywidualnie tylko ze względu na
chorobę.
Wydanie orzeczenia poprzedzone jest diagnozą dziecka, na wniosek
rodziców/prawnych opiekunów, która odbywa się w Poradni, jeśli na to pozwala stan
zdrowia dziecka lub w jego domu rodzinnym.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje Zespół Orzekający
działający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Zamościu, na pisemny
wniosek rodziców/prawnych opiekunów, do którego Wnioskodawca dołącza:




zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia/dziecka wydane specjalistę
prowadzącego leczenie lub/i lekarza rodzinnego, obejmujące czas nie krótszy niż
30 dni, (nie organizuje się nauczania indywidualnego w okresie wakacji i przerw
szkoły), wyniki badań lekarskich z poradni specjalistycznej,
w przypadku
uczniów szkół prowadzących kształcenie w zawodzie
zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu,
wydane przez lekarza medycyny pracy,



opinię wychowawcy klasy i nauczycieli uczących ucznia, dotyczącą frekwencji
ucznia w okresie poprzedzającym wydanie zaświadczenia lekarskiego oraz opis
problemów dydaktycznych i wychowawczych ucznia, formy udzielonej pomocy
i jej efekty,



można także przedłożyć opinię pedagoga lub psychologa szkolnego,



rodzice do wniosku mogą załączyć opinię o stanie zdrowia dziecka wydaną przez
pielęgniarkę szkolną na podstawie dokumentacji medycznej ucznia
przechowywanej w gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

KSZTAŁCENIE SPECJALNE
Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka z zaburzeniami lub odchyleniami rozwojowymi
zgłaszają się do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1
w Zamościu
i składają wniosek o przeprowadzenie badań.
Po omówieniu wyników badań składają wniosek do Zespołu Orzekającego
działającego w Poradni o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wnioskodawca dołącza do wniosku aktualną dokumentację uzasadniającą wniosek:
 wyniki badań lekarskich,
 opinię wychowawcy i nauczycieli uczących ucznia zawierającą opis problemów
dydaktycznych i wychowawczych ucznia, formy udzielonej pomocy i jej efekty.
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA
Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka niepełnosprawnego w wieku od urodzenia do
osiągnięcia wieku szkolnego zgłaszają się do Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej nr 1 w Zamościu i składają wniosek o przeprowadzenie badań.
Po omówieniu wyników badań składają wniosek do Zespołu Orzekającego
działającego w Poradni o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
Wnioskodawca dołącza do wniosku aktualną dokumentację uzasadniającą wniosek:
 wyniki badań lekarskich,
 orzeczenie o niepełnosprawności,
 i inne wyniki badań specjalistycznych uzasadniające potrzebę wczesnego
wspomagania rozwoju.
Wnioskodawca otrzymuje zawiadomienie od Przewodniczącego Zespołu
Orzekającego (lub upoważnioną przez niego osobę) o terminie i godzinie
posiedzenia Zespołu, w którym ma prawo wziąć udział.
Dyrektor Poradni dla każdego wniosku powołuje Zespół Orzekający.
Poradnia rozpatruje wniosek o wydanie orzeczenia w ciągu 30 dni od daty jego
złożenia i doręcza orzeczenie (3 egzemplarze lub 1 w przypadku decyzji odmownej)
Wnioskodawcy w przeciągu 14 dni od daty posiedzenia Zespołu Orzekającego.
Wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie od otrzymanego orzeczenia do Kuratora
Oświaty w Lublinie, za pośrednictwem Zespołu, w terminie 14 dni od dnia jego
doręczenia. Jeżeli Zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie,
uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe, a jeżeli podtrzymuje swoją decyzję
przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy Kuratorowi Oświaty w Lublinie w terminie
14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie. Kurator rozpatruje odwołanie w ciągu
miesiąca od daty jego otrzymania, o swojej decyzji powiadamia Wnioskodawcę na
piśmie.
Zespoły Orzekające odbywają
Pedagogiczną rocznym planem.
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Uczeń niepełnosprawny w rozumieniu przepisów oświatowych to uczeń
posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez
zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno –
pedagogicznej. Powyższe dotyczy uczniów:



niesłyszących,
słabosłyszących,









niewidomych,
słabowidzących,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się też dla uczniów
zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.
Uczniowie ci nie są uczniami niepełnosprawnymi.
Dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim wydaje się orzeczenia
o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych.
Szczegółowe zasady wydawania orzeczeń i opinii zawiera Regulamin Pracy Zespołu
Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1w Zamościu.
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