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LIST DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI  

PRZEDSZKOLI ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH 

DOTYCZĄCY DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH  

Zbliża się okres rekrutacji dzieci do oddziałów integracyjnych w przedszkolach i szkołach. 

Dlatego zwracamy się z prośbą o rozpoznanie,  które dzieci mogą starać się w tym roku  

o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W szczególności dotyczy to dzieci 

mających rozpocząć obowiązek szkolny. Prosimy o nawiązanie kontaktu z rodzicami 

(opiekunami prawnymi) tych dzieci i zachęcenie ich, aby jak najszybciej zgłaszali się do 

poradni. Ubieganie się o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wiąże się z 

dodatkowymi badaniami psychologiczno-pedagogicznymi, logopedycznymi i lekarskimi. 

Odpowiednio wcześnie rozpoczęte działania diagnostyczne umożliwią szybsze uzyskanie 

orzeczenia. Pozwoli to rodzicom na staranie się w wymaganym  terminie rekrutacji o miejsce 

w placówce, która według zaleceń poradni stanowi najkorzystniejszą formę edukacji dla ich 

dziecka. 

 

Wszyscy rodzice dzieci zgłaszanych do zespołu orzekającego powinni dostarczyć:  

 opinię pedagogiczną z przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole; 

 opinię logopedyczną z placówki (jeżeli korzystają z terapii na terenie placówki 

wychowania przedszkolnego) lub wydaną przez innego logopedę  pracującego z ich 

dzieckiem. 

 wcześniejsze lub aktualne opinie psychologiczne i pedagogiczne z innych ośrodków,  

z pomocy których korzystają, itp. 

 dokumenty lekarskie uzasadniające wniosek o wydanie orzeczenia - odpowiednio do 

typu niepełnosprawności (np. wypisy ze szpitala, orzeczenie/zaświadczenie lekarskie  

      o niepełnosprawności ruchowej, afazji, niedosłuchu lub niedowidzeniu, autyzmie) 

 

Wg przepisów oświatowych podstawą do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego są następujące rodzaje niepełnosprawności: 

 dysfunkcje narządów wzroku i słuchu; 

 niepełnosprawność ruchowa, w tym afazja; 

 niepełnosprawność intelektualna; 

 zaburzenia ze spectrum autyzmu, w tym Zespół Aspergera  

 

    Dla dzieci z wadą słuchu i wzroku poradnią właściwą do wydawania orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego jest PPP „TOP” przy ul. Raszyńskiej 8/10, a dla dzieci z autyzmem PPP 

Nr 10 przy ul. Wrzeciono 24. 

    Z poważaniem 

Maria Zabłocka – Dyrektor PPP20 


