
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA/OPINII 
(proszę zaznaczyć właściwy rodzaj orzeczenia/opinii) 

 

 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność 
 
 

    (zaznaczyć rodzaj niepełnosprawności dziecka w przypadku w/w orzeczenia lub/i opinii): 
 

 niesłyszące 
 

 słabosłyszące 
 

 niewidzące 
 

 słabowidzące 
 

 niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją 
 

 niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim 
 

 niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym 
 

 niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym 
 

 z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera 
 

 z niepełnosprawnością sprzężoną (co najmniej 2 z powyższych) 
 

 Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na  

  niedostosowanie społeczne 
 

  zagrożenie niedostosowaniem społecznym 
 

 Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, u którego wykryto niepełnosprawność 

 Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego 
 

 Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego 

 Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 
 

 

DANE DZIECKA/UCZNIA 

                              
 

imię / imiona i nazwisko dziecka 

 

                       

                                              PESEL                                                  lub               seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka 

  
    data urodzenia                                                                                                                   miejsce urodzenia 

  
pełny adres zamieszkania  z kodem pocztowym 

  
                          pełna nazwa przedszkola/szkoły/ośrodka                                                              oznaczenie oddziału/klasy, nazwa zawodu 

 

 

INFORMACJE O RODZICACH/PRAWNYCH OPIEKUNACH DZIECKA 

➢ matka /opiekun prawny (właściwe podkreślić):  

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania...............................................................................................………………………….. 

…………………………………………………………………………. numer tel.  ……….….................... 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………. 

➢ ojciec/opiekun prawny (właściwe podkreślić):  

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania...............................................................................................………………………….. 

…………………………………………………………………………. numer tel. …….….................... 



 

Adres do korespondencji ……………………………………………………………………………………. 

 

  Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym dziecka lub ucznia zgodnie z art. 94 §1 lub art. 98  
 

       § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682). 

 

 
                                                      ____________________________________________ 

                                       Podpis rodzica/prawnego opiekuna: 
 

Określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii  

Cel:  Zapewnienie odpowiednich warunków i form realizacji kształcenia dostosowanych do 

  specjalnych potrzeb dziecka/ucznia wynikających z niepełnosprawności 

 Zapewnienie zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu/szkole 
 

  Przyjęcie do oddziału integracyjnego w przedszkolu/ szkole 
 

  Przyjęcie przedszkola/szkoły specjalnej 
 

  Zapewnienie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
 

  Umożliwienie realizacji nauki mimo stanu zdrowia ograniczającego lub uniemożliwiającego   

 uczęszczanie do szkoły 

 Kontynuowanie nauki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  
 

  Kontynuowanie nauki w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

  Inny cel, jaki ?__________________________________________________________________________________________________ 

 

Przyczyna  Niepełnosprawność 
 

  Zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

  Niedostosowanie społeczne 
 

  Stan zdrowia znacznie utrudniający lub uniemożliwiający uczęszczanie do przedszkola/szkoły   

  Inna ________________________________________________________________________ 

 

Informacja o poprzednio wydanych przez poradnię dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach: 

Czy Poradnia wydała już wcześniej dziecku/uczniowi orzeczenie lub opinię  Tak  Nie 

Jeśli tak, jakie/jaką?  

  

 

Informacja o możliwościach komunikacyjnych i stosowanych metodach komunikacji: 

Czy dziecko/uczeń porozumiewa się werbalnie?  Tak  Nie 
 

Czy dziecko /uczeń korzysta z alternatywnych/wspomagających metod komunikacji?  Tak  Nie 

Jeśli tak, z jakich?  

  
 

Czy dziecko/uczeń posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym?  Tak  Nie 

 

6.  Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek: 

 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka 

 Wyniki badania psychologiczno-pedagogicznego (jeśli było wykonane w innej, niż tutejsza poradnia placówce) 
 

 Opinię nauczyciela 

 Inne dokumenty (jakie?) ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 



WNIOSKI, ZGODY i OŚWIADCZENIA 

*niepotrzebne skreślić 

 

Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody* na zaproszenie przez Przewodniczącego Zespołu Orzekającego do 
udziału w posiedzeniu Zespołu Orzekającego: 
 

 

 

• nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej 
 

• Specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem lub uczniem przedszkolu/szkole/ośrodku/placówce 
 
 

• asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy 
 

• pomocy nauczyciela 
 

• asystenta edukacji romskiej 

 

Wnioskuję o udział /Wyrażam zgodę* na udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego osób spoza 
przedszkola/szkoły/ośrodka, posiadających istotne informacje o dziecku/uczniu:  

• psychologa   
 

• pedagoga 
 

• lekarza  
 

• pracownika socjalnego 
 

• Kuratora sądowego 
 

• Innej osoby  

 

…................................................... 
                                      podpis wnioskodawcy 

 

• Wyrażam zgodę na omówienie zebranych informacji i zgromadzonej dokumentacji (przetwarzanie 

danych) załączonej do niniejszego wniosku na posiedzeniu Zespołu Orzekającego tutejszej poradni  
w celu podjęcia decyzji i przygotowania orzeczenia/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

zgodnie z nim. 

 
...................................................... 

                                                   Podpis wnioskodawcy 

 

 

 
WAŻNE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY 

 
Podstawa prawna  
• Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w 

publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych. / Dziennik Ustaw z 2017 r., poz. 1743 / 
• Zgodnie z § 7 ust. 2 w/w Rozporządzenia przewodniczący Zespołu Orzekającego w celu uzyskania informacji o sytuacji 

dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z 

prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia  

z dzieckiem lub uczniem. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi.  

• Zgodnie z § 4 ust. 5 w/w Rozporządzenia Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w 
posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko. 
 

 
 

...................................................... 
                                             Podpis wnioskodawcy 

 

 
 

• Poświadczam otrzymanie kserokopii wniosku i zawiadomienia o posiedzeniu Zespołu Orzekającego. 

 

 
…................................................... 

                                                                                                                                                          Podpis wnioskodawcy 


