
 
INFORMACJA DLA RODZICÓW KROK PO KROKU 

JAK UZYSKAĆ ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 
ORAZ/LUB OPINIĘ O POTRZEBIE  

WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU 
 

 
Krok pierwszy: Kto może ubiegać się o orzeczenie i/lub opinię WWR 

 Zarówno rodzic, którego z różnych względów niepokoi poziom rozwoju jego dziecka, jak i rodzic dziecka, 
które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, może ubiegać się o wydanie opinii o potrzebie wczesnego 
wspomagania rozwoju. 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą otrzymać dzieci: niepełnosprawne (niesłyszące, 
słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym 
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi - czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej 
niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności), niedostosowane społecznie, zagrożone 
niedostosowaniem społecznym. 

Krok drugi: Złożenie wniosku 
 Przed rozpoczęciem procedury orzeczniczej niezbędny jest telefoniczny lub osobisty kontakt 

rodzica/opiekuna prawnego z pracownikiem poradni (pedagogiem lub psychologiem). 
 Rodzic/opiekun prawny osobiście składa do poradni wniosek o wydanie opinii i/lub orzeczenia.  
 Wnioski są dostępne do pobrania na stronie internetowej poradni www.ppplubin.pl lub bezpośrednio 

w sekretariacie placówki. 
 Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez 

specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych 
i lekarskich.  

 Poradnia może zwrócić się także do placówki, do której uczęszcza dziecko, o pisemną informację o tym, 
jakiego rodzaju spostrzeżenia o dziecku mają osoby z nim pracujące.  

Krok trzeci: Badanie w poradni 
 W przypadku konieczności wykonania badań pracownik poradni skontaktuje się z Państwem telefonicznie 

w celu ustalenia terminu badań diagnostycznych na terenie poradni (np.: pedagogicznego, 
psychologicznego, logopedycznego, itp.).  

 Jeśli zajdzie potrzeba, diagności zwrócą się do Państwa z prośbą o dostarczenie dodatkowych wyników 
badań od lekarza specjalisty (np. okulisty, neurologa, audiologa, itd.).  

Krok czwarty: Wydanie orzeczenia 
 Na posiedzeniu Zespołu Orzekającego (w skład którego wchodzi przewodniczący, osoby badające dziecko 

oraz lekarz) w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań oraz analizę dostarczonej przez rodziców 
dokumentacji podejmowana jest decyzja o wydaniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub 
opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. 

 Na posiedzeniu zespołu obecni mogą być również rodzice/opiekunowie prawni dziecka. 
 Ww. opinię i/lub orzeczenie rodzic/opiekun prawny odbiera osobiście w poradni po uprzednim 

powiadomieniu telefonicznym.  
Na jaki czas wydawane jest orzeczenie i/lub opinia WWR? 

 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego 
albo okresu kształcenia w danej placówce. 

 Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje się do momentu podjęcia przez dziecko nauki 
w szkole. 

 Wczesne wspomaganie rozwoju nie wyklucza korzystanie przez dziecko z zajęć wynikających z orzeczenia 
o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko może korzystać z obu form oddziaływania jednocześnie. 

Zapraszamy! 
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