
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

  W ostatnich latach w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych obserwuje się 

wzrost liczby dzieci i uczniów którym wydaje się orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. Wynika to w dużym stopniu ze wzrostu liczby dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, ale i ze wzrostu świadomości rodziców i ich prawnych opiekunów o 

możliwościach większego wsparcia i pomocy specjalistów w rozwoju ich dzieci. 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje poradnia na pisemny wniosek rodzica 

dziecka lub pełnoletniego ucznia na podstawie załączonej właściwej w sprawie dokumentacji 

medycznej. Przed posiedzeniem zespołu orzekającego dziecko lub uczeń przechodzi też w 

poradni specjalistyczne badania: psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne.   

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to bardzo ważny dokument z punktu widzenia 

rodzica, szkoły, ale przede wszystkim dziecka i ucznia. Dzięki niemu można zapewnić im 

właściwą, specjalistyczną pomoc dostosowaną do ich niepełnosprawności i potrzeb 

rozwojowych.  

Właściwe warunki kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego określa się dla uczniów: 

 niepełnosprawnych: 

o niesłyszących, 

o słabosłyszących, 

o niewidomych, 

o słabowidzących, 

o z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, 

o z autyzmem, w tym zespół Aspergera, 

o z niepełnosprawnością sprzężoną / rozumiana jako występowanie co najmniej 

dwóch wyżej wymienione niepełnosprawności/, 

 zagrożonych niedostosowaniem społecznym, 

 niedostosowanych społecznie. 

Wszyscy uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wymagają 

stosowania specjalnej organizacji i metod pracy. 

W zależności od rodzaju niepełnosprawności dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki 

zobowiązany jest do zorganizowania właściwego kształcenia, wychowania i opieki swoim 

podopiecznym. 
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