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LP.  
ORZECZENIE / OPINIA O 

POTRZEBIE: PODSTAWA PRAWNA 

 

 
1. 

 

 
kształcenia specjalnego dla dzieci i 
młodzieży: 
 

  1)   niepełnosprawnych, w tym:  
• niesłyszących, 
• słabosłyszących, 
• niewidomych, 
• słabowidzących,  
• z niepełnosprawnością ruchową, 

w tym z afazją, 
• z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu lekkim, 
• z upośledzeniem umysłowym w 

stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, 

• z autyzmem, w tym z zespołem 
Aspergera, 

• ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami 

 

2)  niedostosowanych społecznie  
 

3)  zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym 

 

 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r.                                Nr 
256, poz. 2572 z późn. zm.) Zmiana : Dz. U. z 
2009 r. Nr 56, poz. 458 
art. 71 b ust.3  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada  
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, 
poz. 1488) 
§ 5 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) 
§ 2 ust.1 pkt 1  
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Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada  
2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w specjalnych 
przedszkolach, szkołach                  i 
oddziałach oraz w ośrodkach  (Dz. U. z 
2010r. Nr 228, poz. 1489) 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada  
2010 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie w 
przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych  (Dz. 
U. z 2010r.  Nr 228, poz. 1490) 
 
 

  
• upośledzeniem umysłowym w 

stopniu głębokim  
(o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych 
zespołowych / indywidualnych) 

 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. z 2008 r.Nr 173, poz. 1072)  
§ 2 ust.1 pkt 4 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 30 stycznia 1997r. 
w sprawie zasad organizowania zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i 
młodzieży upośledzonych umysłowo w 
stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76)  
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 17 listopada 2010 r.  
w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych oraz 
niedostosowanych społecznie  
w specjalnych przedszkolach, szkołach i 
oddziałach oraz w ośrodkach  
( Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1489)  
§ 2 ust.5 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r.                    Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.)   Zmiana : Dz. U. z 
2009r. Nr 56, poz.458 
art. 71 b, ust.1a  
art. 71 b, ust.3 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada  2010 r. w 
sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, 
poz. 1488) 
§ 5 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)  
§ 2 ust.1 pkt 2 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008r. w 
sprawie sposobu i trybu organizowania 
indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego                                      
i indywidualnego nauczania dzieci i 
młodzieży (Dz. U. z 2008 r. Nr 175,                      
poz. 1086)  
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3. 

 
indywidualnego nauczania 

 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn. zm.)   Zmiana : Dz. U. z 2009r. Nr 56, 
poz.458 art. 71 b, ust.1a  art. 71 b, ust.3 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada  
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 
działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, 
poz. 1488).  
§ 5 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)  
§ 2 ust.1 pkt 3 
 

 
4. 

 
wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka 

 

 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r.                   Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm.) Zmiana : Dz. U. z 
2009r. Nr 56, poz.458 art. 71 b, ust.2a  
art. 71 b, ust.2b  
art. 71 b, ust.3 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w 
sprawie szczegółowych zasad działania 
publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni 
specjalistycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 228, 
poz. 1488) 
§ 5 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072)  
§ 2 ust.1 pkt 5 
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 3 lutego 2009 r. w 
sprawie organizowania wczesnego 
wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009 
r.  Nr 23, poz. 133). 
 
 
 

LP.  
ORZECZENIE / OPINIA O 

BRAKU POTRZEBY: PODSTAWA PRAWNA 

 
5. 

 
kształcenia specjalnego 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) 
§ 10 ust.1  
 
 

 
6. 

 
indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. z 2008 r.  Nr 173, poz. 1072) 
§ 10 ust.1 
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7.  

 
indywidualnego nauczania 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. z 2008 r.  Nr 173, poz. 1072) 
§ 10 ust.1  
 
 
 

 
8. 

 
zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych zespołowych / 
indywidualnych 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych  
(Dz. U.z 2008 r.  Nr 173, poz. 1072) 
§ 10 ust.1  
 
 
 

 
9.  

 
objęcia dziecka wczesnym 
wspomaganiem rozwoju 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych  
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) 
§ 15 ust.1  
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10. 

 
uchylenia orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) 
§ 13 
 
 
 

 
11. 

 
uchylenia orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego obowiązkowego 
rocznego przygotowania 
przedszkolnego 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072) 
§ 13 
 
 
 

 
12. 

 
uchylenia orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego nauczania 

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w 
sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych 
(Dz. U. z 2008 r.  Nr 173, poz. 1072) 
§ 13 
 
 
 

 

 

 
 


