INFORMACJA DOTYCZACA POSTEPOWANIA ORZEKAJACEGO
Zespot Orzekajacy dzialajacy w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Kepnie
wydaje:
a) Orzeczenia o potrzebie ksztakenia specjalnego dia dzieci i mtodziezy
niepelnosprawnej oraz niedostosowanej spolecznie, wymagajacej stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
b) Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i miodziezy, ktorych stan
zdrowia uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczeszczanie
do szkoly.
c) Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dia dzieci, ktorych stan zdrowia uniemozliwia
lub znacznie utrudnia uczeszczanie do przedszkola lub oddziam przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej.
d) Orzeczenia o potrzebie zajec rewalidacyjno - wychowawczych dia dzieci i miodziezy
uposledzonych umyslowo w stopniu glebokim.
e) Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepemosprawnosci do podjecia nauki w szkole.
@ Orzeczenia sq wydawane dia uczniow uczeszczajqcych do szkol powiatu kepiiiskiego.
@ Orzeczenia o potrzebie ksztalcenia specjalnego dia dzieci, ktore me rozpoczety jeszcze
spelniania obowiazku szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania
przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie zajec rewlidacyjno - wychowawczych wydaje ZespolOrzekajqc dziaiajqcy w Poradni zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka.
@ Dia uczniow specjalnych osrodkow szkoino - wycliowawczycft, miodziezowych osrodkow
socjoterapii, wychowankow burs, domow wczasow dzieciecych orzeczenia mogq bye
wydaneprzezporadnie wlasciwe ze wzgledu na siedzibe placowki, w ktorej uczen
przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.
@ Opmie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaje Zespol Orzekajacy
dzialajacy w Poradni zgodnie z miejscem zamieszkania dziecka.
@ Orzeczenia oraz opinie dia dzieci niewidomych islabo widzqcych, niestyszqcych islabo
styszqcych oraz dzieci z autyzmem wydaje Zespol Orzekajacy dzialajacy w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej Nrl w Kaliszu, ul. H. Sawickiej 3b, tel. 627640000.
L Dokmnentacia wvmagana przy wydaniu orzeczenia o potrzebie indywidualnego
nauczania dia dzieci i rnlodziezy oraz orzeczenia o potrzebie obowiazkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego dia dzieci:
1. Wniosek o wydanie orzeczenia (podpisany przez oboje rodzicow, prawnych opiekunow dziecka) - wzor wniosku w seliretariacie lub stronie internetowej PPP w Kepnie.
2. Zaswiadczenie lekarskie o stanie zdrowia, w ktorym lekarz okresia :
a) rozpoznanie choroby lub innej przyczyny powodujacej, ze stan zdrowia dziecka
uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczeszczanie o przedszkola, oddzialu
przedszkolnego (dotyczy rocznego obowiazkowego przygotowania przedszkolnego)
oraz szkofy, a takze uzasadnienie potrzeby indywidualnego nauczania,
b) okres - nie krotszy niz 30 dni - w ktorym stan zdrowia dziecka uniemozliwia lub
znacznie utrudnia uczeszczanie do przedszkola lub szkoty,
c) zakres, a takze liczbe godzin w ramach ktorych dziecko lub uczeri, ktoremu stan
zdrowia znacznie utrudnia uczeszczanie do przedszkola lub szkoly, moze brae udzial
w zajeciach, w ktorych realizowana jest podstawa programowa wychowania

przedszkolnego lub obowiazkowych zajeciach edukacyjnych, organizowanych
z grupa wychowawcza /z oddzialem w szkole lub indywidualnie w odrebnym pomieszczeniu w przedszkolu / w odrebnym pomieszczeniu w szkole (wzor zaswiadczenia
lekarskiego w sekretariacie lub stro me internetowej PPP w Kepnie).
d) Wyrzypadku ucznia szkoly prowadzacej ksztalcenie w zawodzie, nalezy dolaczyc do
wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaswiadczenie
okreslajace mozliwosc dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu wydane przez
lekarza medycyny pracy.
e) Inna dokumentacja medyczna dotyczaca stanu zdrowia dziecka, np.: karty leczenia
szpitalnego, itp.
f) Wyniki badan pedagogicznych, psychologicznych z innych placowek.
g) Opinia / informacja o dziecku /uczniu z placowki /szkoly, kserokopia ostatniego
swiadectwa.
h) Wywiad z opieka domowa (przeprowadzony w Poradni).
II. Przy skladaniu wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie ksztakenia specjalnego
lub zajec rewalidacyjno - wychowawczych wskazane jest dolaczenie dokumentacji
uzasadniajacej wniosek, tj. wydane przez specjalistow opinie, zaswiadczenia oraz
wyniki obserwacji i badan lekarskich, a takze pedagogicznych, psychologicznych
logopedycznych, przeprowadzonych poza Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
w Kepnie, posiadana dokumentacje medyczna, orzeczenie o niepelnosprawnosci,
opinie ze placowki /szkoly, kserokopie ostatniego swiadectwa (wzor wniosku i zaswiadczenia lekarskiego w sekretariacie lub stronie internetowej PPP w Kepnie).
III. Do wniosku skladanego o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju nalezy dolaczyc zaswiadczenie lekarskie uzasadniajace wniosek, tj.
stwierdzajace u dziecka niepelnosprawnosc i zawierajace rozpoznanie choroby,
aktuainq dokumentacje medyczna, opinie psychologiczna, jezeli nie byla wykonana
w Po radni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kepnie, posiadane orzeczenie o niepelnosprawnosci {wzor wniosku i zaswiadczenia lekarskiego w sekretariacie lub stronie
internetowej PPP w Kepnie).
IV. Rodzice / prawni opiekunowie dziecka wypelniajac wniosek musza uzasadnic
wydanie orzeczenia/opinii, tj. podac przyczyne, dia ktorej niezbedne jest wydanie
orzeczenia albo opinii, np. z powodu: niepelnosprawnosci intelektualnej i trudnosci
w opanowaniu wymagan edukacyjnych itp.
V. Dia dzieci i miodziezy z chorobami przewleklymi, w tym z padaczka, hemofilia,
cukrzyca, astma, ADHD, przepisy prawa oswiatowego nie przewiduja organizowania
ksztalcenia specjalnego. Dzieciom przewlekle chorym system oswiaty zapewnia
mozliwosc realizowania obowiazku szkolnego w szkolach specjalnych zorganizowanych w zakladach opieki zdrowotnej, podczas ich pobytu na leczeniu.
Dzieci/uczniowie, ktorych stan zdrowia utrudnia lub uniemozliwia uczeszczanie
do szkoly oraz odbycie obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
i na podstawie zaswiadczenia lekarza leczacego powinny zostac w domu, moga
realizowac obowiazek szkolny i obowiazek nauld w formie indywidualnego
nauczania zorganizowanego w miejscu ich przebywania, np. w domu rodzinnym.
Natomiast dzieci przewlekle chore, ktore moga uczeszczac do przedszkola/ oddzialu
przedszkolnego/ szkoly sa ksztalcone na zasadach ogolnych okreslonych w ustawie
o systemic oswiaty.

