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SZANOWNI RODZICE! 

 
 

       Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 20 informuje Rodziców dzieci niepełnosprawnych 

realizujących naukę na mocy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, i którego ważność 

kończy się w bieżącym roku szkolnym o jak najszybsze zgłaszanie się do psychologa Poradni 

opiekującego się daną placówką, w celu ubiegania się o kontynuację kształcenia specjalnego na 

kolejny etap edukacyjny. Szczególnie dotyczy to dzieci realizujących roczne obowiązkowe 

przygotowanie do szkoły, uczniów klas III i VI szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów. 

 

     Ubieganie się o orzeczenie wiąże się z wieloetapowymi badaniami psychologiczno-

pedagogicznymi, logopedycznymi i lekarskimi. Odpowiednio wcześniej podjęte badania 

specjalistyczne w Poradni umożliwią szybsze uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego i pozwolą Państwu podjąć starania w wymaganych terminach o miejsce dla ucznia w 

szkole lub klasie, która według zaleceń Poradni stanowi najkorzystniejszą formę edukacji dla dziecka. 

 

      Jeśli u dziecka występują wymienione poniżej  niepełnosprawności, ale do tej pory dziecko nie 

było objęte kształceniem specjalnym, należy zgłosić się do psychologa Poradni opiekującego się daną 

placówką w celu przeprowadzenia odpowiednich konsultacji i badań. 

 

     Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dzieci i młodzież, wobec których można stosować 

specjalną organizację nauki i metody pracy na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego to uczniowie: 

 

1) niesłyszący, słabo słyszący, 

2) niewidomi, słabo widzący, 

3) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,  

4) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  

5) z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym i znacznym, 

6) z autyzmem,  

7) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, 

                

oraz 

 

zagrożeni niedostosowaniem społecznym,  

      niedostosowani społecznie. 
 

    Dla uczniów z wadą słuchu i wzroku Poradnią właściwą do wydawania orzeczeń o potrzebie 

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

autyzmem PPP Nr 10 przy ul. Wrzeciono 24. 
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