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Lp. Trzeci etap edukacyjny  

(gimnazjum) 

  

Czwarty etap edukacyjny  

(szkoła ponadgimnazjalna) 

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

  

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  

  
2. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

  

Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

  
3. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  

  

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania  

4. Opinia w spr. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 

  

Opinia w spr. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 

5. Opinia w spr. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających  

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

ucznia 

  

Opinia w spr. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających  

z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych 

ucznia 

6. Opinia w spr. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub 

tok nauki 

  

Opinia w spr. udzielenia zezwolenia na indywidualny program 

lub tok nauki 

7. Opinia w spr. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną  

w szkole lub placówce 

  

Opinia w spr. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną 

 w szkole lub placówce 

8. Inne opinie o przebadanych (w spr. wychowania i kształcenia) 

  

Inne opinie o przebadanych (w spr. wychowania i kształcenia) 

9. Opinia w spr. zwolnienia z nauki drugiego języka obcego 

  

Opinia w spr. zwolnienia z drugiego języka obcego 

  
11. Opinia w spr. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu 

Opinia w spr. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu 

przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu 
10. Opinia w spr. zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza 

szkołą 

  

Opinia w spr. realizacji obowiązku szkolnego/nauki poza szkołą  

12. Opinia w spr. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału 

przysposabiającego do pracy 

  

13. Opinia w spr. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej 

  

14. 
  

Opinia w spr. braku przeciwwskazań do wykonywania przez 

dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych 



Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnie jest dobrowolne                        

i nieodpłatne. 

  

Organ prowadzący określa teren działania poradni. Poradnia udziela 

pomocy dzieciom i młodzieży, rodzicom i nauczycielom z przedszkoli, 

szkół lub placówek mających siedzibę na terenie działania poradni. 

  

Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica dziecka albo 

pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym 

niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach  w terminie nie 

dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien 

zawierać uzasadnienie. 

  

W przypadku, gdy opinia dotyczy dziecka uczęszczającego                                    

do przedszkola, szkoły lub placówki albo pełnoletniego ucznia 

uczęszczającego do szkoły lub placówki, na pisemny wniosek 

odpowiednio rodziców albo pełnoletniego ucznia, poradnia przekazuje 

kopię opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo 

pełnoletni uczeń uczęszcza. 



Zespoły wydają orzeczenia  dla uczniów uczęszczających do szkół                           

i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni. 

  

Zespoły wydają orzeczenia na pisemny wniosek rodzica ucznia lub na 

pisemny wniosek pełnoletniego ucznia, zwanych dalej „wnioskodawcą”. 

  

Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. 

  

Orzeczenie przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we 

wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub przekazane 

wnioskodawcy, za pokwitowaniem w poradni. 

  

Orzeczenie przekazuje się w jednym egzemplarzu. 

  

Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia (…) poświadczoną za 

zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez 

niego osobę. 

  

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora 

oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 

14 dni od dnia jego doręczenia. 



Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być 

wydana uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły 

podstawowej i nie później niż do ukończenia szkoły podstawowej. 

  

Na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania 

z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzących zajęcia 

z uczniem w szkole i po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego 

ucznia lub na wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia,                                  

opinia o specyficznych trudnościach w uczeniu się może być wydana 

także uczniowi szkoły ponadpodstawowej. 

  

Wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora szkoły. Dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, przekazuje wniosek 

wraz z uzasadnieniem oraz opinią rady pedagogicznej do poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,               

i informuje o tym rodziców albo pełnoletniego ucznia.  



W przypadku, gdy z wniosków wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w szkole nie następuje poprawa  funkcjonowania 

ucznia w szkole, dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego 

ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia. 

  

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu 

ucznia, zawiera informacje o: 

  

 rozpoznanych indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, 

możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym ucznia; 

  

 występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia w szkole i placówce  lub 

szczególnych uzdolnieniach ucznia; 

  

 działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole i placówce, 

formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi w szkole 

lub okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej 

pomocy; 

 

 wnioskach dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę 

funkcjonowania ucznia.      



 Formy bezpośredniej  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

    dla uczniów oraz ich rodziców 

  

1) indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych; 

  

2) terapii rodziny;  

  

3) grup wsparcia;  

  

4) prowadzenia mediacji;  

  

5) interwencji kryzysowej;  

  

6) warsztatów; 

  

7) porad i konsultacji; 

  

8) wykładów i prelekcji; 

  

9) działalności informacyjno-szkoleniowej 



Formy wspierania nauczycieli w rozwiązywania  problemów 

dydaktycznych i wychowawczych 

  

  
1) porad i konsultacji; 

  

2) udziału w spotkaniach nauczycieli; 

  

3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych; 

  

4) warsztatów; 

  

5) grup wsparcia;  

  

6) wykładów i prelekcji; 

  

7) prowadzenia mediacji;  

  

8) interwencji kryzysowej;  

  

9) działalności informacyjno-szkoleniowej; 

  

10) organizowania i prowadzenia sieci  współpracy i samokształcenia dla  nauczycieli. 

  



Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

skutkuje obowiązkiem: 
 

 dostosowania programu nauczania, przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy; 

 dostosowaniem wymagań edukacyjnych; 

 dostosowaniem warunków ( i form) egzaminów zewnętrznych, t. j. 

zawodowych i matury; 

 dostosowaniem organizacji warunków kształcenia do 

niepełnosprawności; 

 objęciem zajęciami specjalistycznymi: rewalidacją, socjoterapią 

lub resocjalizacją; 

 objęciem pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

 zwolnieniem z nauki drugiego  języka obcego (autyzm, w tym 

zespół Aspergera, głęboka dysleksja, afazja, wada słuchu, 

niepełnosprawności sprzężone); 



Orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania skutkuje 

obowiązkiem: 
  
 dostosowaniem wymagań edukacyjnych; 

 objęciem pomocą psychologiczno-

pedagogiczną; 

 dostosowaniem warunków egzaminów 

zewnętrznych, t. j. zawodowych i matury; 



Opinia w sprawie pierwszeństwa 

w przyjęciu ucznia z problemami 

zdrowotnymi skutkuje: 
  

 pierwszeństwem w przyjęciu                          

do szkoły ponadpodstawowej/ 

ponadgimnazjalnej, na drugim 

etapie rekrutacji;  

 dostosowaniem wymagań 

edukacyjnych;  



Opinia w sprawie specyficznych 

trudności w nauce skutkuje: 
 

  

 dostosowaniem wymagań 

edukacyjnych;  

 dostosowaniem warunków egzaminów 

zewnętrznych, t. j. zawodowych                   

i matury; 



Opinia w sprawie dostosowania 

wymagań edukacyjnych skutkuje: 

 
  

 - dostosowaniem wymagań 

edukacyjnych;  



Opinia w sprawie zwolnienia z nauki 

drugiego języka obcego skutkuje: 

 
  

 - zwolnieniem z nauki drugiego 

języka obcego; 



Art. 10. § 1. Pełnoletnim jest, kto ukończył 

lat osiemnaście.  

  

Art. 11. Pełną zdolność do czynności 

prawnych nabywa się z chwilą uzyskania  

pełnoletności.  

  

Art. 15. Ograniczoną zdolność do czynności 

prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 

lat trzynaście (…).  



Art. 92. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą 

rodzicielską. 

  

Art. 95.  

§ 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek                      

i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą  i majątkiem 

dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego 

godności i praw.  

 

§ 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom 

posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie 

podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno 

wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra.  



Art. 190  

§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest 

osoba, która ukończyła 15 lat, a nie 

przekroczyła 18 lat.  

  

§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która 

nie ukończyła 15 lat.  



DZIĘKUJĘ  ZA  UWAGĘ 


