
                                                                                                             Stalowa Wola, ........................................... 

 

WNIOSEK 

DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO 

 

 

Proszę o wydanie orzeczenia o potrzebie .................................................................................................... 
                  (nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych) 

 

 

dotyczącego: ............................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 

...................................................................................................... ...................................................................................................  

(data i miejsce urodzenia dziecka) 

 

 

....................................................................................................................... .................................................................................. 

(miejsce zamieszkania) 

 

 

................................................................................................................... ..................................................................................... 

(nazwa i adres szkoły – typ szkoły) 

 

 

............................................................................................................................. ........................................................................... 

                                         (zawód)                                                                                                     (klasa) 

 

 

syna/ córki .............................................................................................................................................................................. ... 

(imiona i nazwiska rodziców, prawnych opiekunów) 

 

 

.........................................................................................................................................................................................................  

(miejsce zamieszkania rodziców, prawnych opiekunów) 

 

Telefon domowy lub inny kontaktowy ......................................................................................  
 

Uzasadnienie wniosku  

 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 Do wniosku dołączam:  

1. ....................................................................... 

2. ....................................................................... 

3. ....................................................................... 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                      

              

                                            ..............................................................            ................................................................... 

                                         (podpis  ojca / prawnego opiekuna)               (podpis matki / prawnego opiekuna) 

                                                                                                               

 

Wyrażam zgodę na wpisanie w orzeczeniu rozpoznania lekarskiego dotyczącego dziecka, 

dla którego wnioskuję o wydanie orzeczenia. 

 

 

 

                                            ..............................................................            ............................................ ....................... 

                                         (podpis  ojca / prawnego opiekuna)               (podpis matki / prawnego opiekuna)                                                                                                     

Proszę odwrócić! 



 

 

Pouczenie 

dotyczy dokumentacji, którą należy dołączyć do wniosku. 

 

1. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek,  

w szczególności:  

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia – badanie pediatryczne, 

- zaświadczenia z poradni specjalistycznych: 

a) neurolog 

b) psychiatra 

c) kardiolog 

d) ortopeda 

e) okulista 

f) laryngolog 

- karty indywidualne leczenia szpitalnego, 

- wyniki badań psychologicznych, 

- wyniki badań pedagogicznych, 

- wyniki badań logopedycznych, 

- opinia szkoły zawierająca informacje na temat postępów dydaktycznych i zachowania 

oraz zastosowanych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz efektów tej 

pomocy, 

- świadectwo szkolne, wyniki sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej, egzaminu 

gimnazjalnego, 

- inne dokumenty np. orzeczenia i postanowienia sądu, orzeczenia o stopniu           

niepełnosprawności ,   

2. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, 

wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane 

przez lekarza, z zastrzeżeniem pkt. 3  

3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, 

wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia, wydane 

przez lekarza , określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do szkoły. 

4. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 - 3, 

przewodniczący zespołu orzekającego wezwie wnioskodawcę do przedstawienia tej 

dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni. 

5. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w pkt. 1, albo 

przedstawiona przez niego  dokumentacja  jest niewystarczająca do wydania orzeczenia, 

badania niezbędne do wydania orzeczenia przeprowadzają członkowie zespołu lub inne 

osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej  

specjalności, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 

6. Przewodniczący Zespołu Orzekającego zawiadomi wnioskodawcę o posiedzeniu zespołu 

rozpatrującego wniosek, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia. 

 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 

przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-

pedagogicznych  (Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.) 
 

 

 

 

 

 


