Orzeczenia P.P.P.
Procedura wydania orzeczenia wymaga złożenia pisemnego wniosku przez rodziców
(prawnych opiekunów) dziecka.
Orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej to dokument zawierający decyzję
zespołu orzekającego działającego przy poradni.
Orzeczenie ma wartość decyzyjną a wykonanie tej decyzji jest dla dyrektora szkoły
obligatoryjne.
Orzeczenia P.P.P. wydawane są na podstawie:



Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (art. 71b, ust.3),
Rozporządzenia MEN z 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych
przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno pedagogicznych.

Zespoły orzekające wydają orzeczenia:





O potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie,
O potrzebie indywidualnego nauczania dla uczniów, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
O potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych dla dzieci upośledzonych
umysłowo w stopniu głębokim,
O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla uczniów i wychowanków:












niesłyszących i słabo słyszących,
niewidomych i słabo widzących,
z niepełnosprawnością ruchową,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z autyzmem (w tym Z. Aspergera),
z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
niedostosowanych społecznie,
z zaburzeniami zachowania,
zagrożonych uzależnieniem.

Kształcenie specjalne:
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (art. 71b, ust. 1 i 2):




Kształcenie specjalne umożliwia dzieciom niepełnosprawnym naukę w dostępnym
dla nich zakresie, zapewnia usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację
lub resocjalizację oraz specjalistyczną pomoc i opiekę,
Kształcenie specjalne może być realizowane w szkołach ogólnodostępnych,
integracyjnych lub specjalnych. O wyborze szkoły decydują rodzice dziecka.

Nauczanie indywidualne:




Orzekane jest w stosunku do uczniów, którym stan zdrowia uniemożliwia
lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Potrzebę zastosowania indywidualnego nauczania uzasadnia lekarz (do wniosku
o wydanie orzeczenia załącza się zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia).
Jeżeli stan zdrowia "uniemożliwia" uczęszczanie do szkoły - nauczanie indywidualne
realizowane jest w domu, jeżeli "znacznie utrudnia" - nauczanie realizowane jest
w domu i/lub na terenie szkoły (w zakresie i warunkach określonych w załączonym
do wniosku zaświadczeniu lekarskim).

