
REGULAMIN DZIAŁANIA ZESPOŁÓW ORZEKAJĄCYCH

1. Regulamin opracowano w oparciu o  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 dnia 30 września 2008r. Nr 173, poz. 1072

§ 1.  W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sierpcu są organizowane i działają na 
          zasadach określonych w rozporządzeniu Zespoły Orzekające, które wydają:

 1)   orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnej  oraz 
niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  2)   orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania 
przedszkolnego, zwanego dalej "indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym", dla dzieci, których 
stan  zdrowia  uniemożliwia  lub  znacznie  utrudnia  uczęszczanie  do  przedszkola  lub  oddziału 
przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, zwanego dalej "przedszkolem",
  3)   orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  4)   orzeczenia  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  dla  dzieci  i  młodzieży 
upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, zwane dalej "orzeczeniami", oraz
  5)   opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, zwane dalej "opiniami".
2. Publiczne poradnie specjalistyczne, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i 
opinie, wskazuje kurator oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

§ 2. 1Zespoły orzekające, zwane dalej "zespołami", wydają orzeczenia dla uczniów szkół 
mających siedzibę na terenie działania poradni, z zastrzeżeniem ust.2, 3 i 5.

2. W przypadku uczniów będących wychowankami burs, domów wczasów dziecięcych, specjalnych 
ośrodków szkolno-wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii, orzeczenia mogą 
wydawać również zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na siedzibę placówki, w 
której uczeń przebywa, lub miejsce zamieszkania ucznia.
3. Orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  dla  dzieci  przed  rozpoczęciem  obowiązku 
szkolnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydają zespoły działające w poradniach właściwych 
ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
4. Opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania 
dziecka, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących 
oraz  dla  dzieci  z  autyzmem wydają  zespoły  działające  w poradniach  wskazanych przez  kuratora 
oświaty, za zgodą organu prowadzącego.

 § 3.1.  Zespoły powołuje dyrektor poradni.
         2.  W skład zespołu wchodzą:
  1)   dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;
  2)   psycholog, pedagog oraz lekarz.
 3. W skład zespołu mogą wchodzić inni specjaliści, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest 
    niezbędny.
4. Pracą zespołu kieruje jego przewodniczący.

  



§ 4. 1. Zespoły wydają orzeczenia oraz opinie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) 
dziecka, zwanych dalej "wnioskodawcami".
2. W  razie  potrzeby  wydania  dziecku  jednocześnie  orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia 
specjalnego  i  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego  albo 
orzeczenia  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  i  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego 
nauczania, wnioskodawca składa odrębne wnioski.
3. Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa się do zespołu, o którym mowa w § 2.
4. Jeżeli wniosek został złożony do zespołu niewłaściwego do jego rozpatrzenia, dyrektor 
poradni niezwłocznie przekazuje wniosek do poradni, w której działa zespół właściwy do 
rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
5. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynika, że nie dotyczy on wydania 
orzeczenia albo opinii, dyrektor poradni zwraca wniosek wnioskodawcy wraz z wyjaśnieniem 
przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym sposobie załatwienia sprawy

§ 5.  Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii zawiera odpowiednio:
  1)   imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a w 
przypadku ucznia -  również nazwę i  adres szkoły oraz oznaczenie klasy,  do której  uczeń 
uczęszcza, a także nazwę zawodu - w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w 
zawodzie;
  2)   imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;
  3)   określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii;
  4)   podpis wnioskodawcy.
2. Wnioskodawca dołącza do wniosku dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności 
wydane  przez  specjalistów  opinie,  zaświadczenia  oraz  wyniki  obserwacji  i  badań 
psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
3. Jeżeli  do  wydania  orzeczenia  albo  opinii  jest  niezbędna  informacja  o  stanie  zdrowia 
dziecka,  wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie 
zdrowia dziecka, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Jeżeli  wniosek  dotyczy  wydania  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego  albo  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania,  wnioskodawca 
dołącza do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, w którym lekarz określa:
  1)   okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub 
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  2)   rozpoznanie  choroby  lub  innej  przyczyny  powodującej,  że  stan  zdrowia  dziecka 
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
  3)   zakres,  w  jakim  dziecko,  któremu  stan  zdrowia  znacznie  utrudnia  uczęszczanie  do 
przedszkola, może brać udział w zajęciach, w których realizowana jest podstawa programowa 
wychowania przedszkolnego, organizowanych z grupą wychowawczą lub indywidualnie w 
odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu;
  4)   zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 
może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w 
szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole.
5. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza  
do  wniosku  o  wydanie  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  zaświadczenie 
określające  możliwość  dalszej  realizacji  praktycznej  nauki  zawodu,  wydane przez  lekarza 
medycyny pracy.
6. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w ust. 2-5, 
przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w 
określonym terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni.



7. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 2, albo dołączona 
przez  niego do  wniosku  dokumentacja  jest  niewystarczająca  do  wydania  orzeczenia  albo 
opinii,  badania  niezbędne  do  wydania  orzeczenia  albo  opinii  przeprowadzają  specjaliści 
poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, 
z wyłączeniem badań i wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 3-5.
8. Wniosek o wydanie orzeczenia albo opinii wraz z dokumentacją przewodniczący zespołu 
kieruje do członków zespołu oraz ustala termin posiedzenia zespołu.
9. W celu  uzyskania  informacji  o  problemach  dydaktycznych  i  wychowawczych  ucznia, 
zespół  może  zasięgnąć  opinii  nauczycieli  szkoły,  do  której  uczeń  uczęszcza,  lub 
wychowawców placówki, w której uczeń przebywa, informując o tym wnioskodawcę.
10. Przewodniczący  zespołu  zawiadamia  wnioskodawcę  o  terminie  posiedzenia  zespołu. 
Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

§ 6. 1. Zespół wydaje orzeczenie oraz opinię większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego zespołu.
3. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół. Protokół zawiera w szczególności informację 
o podjętym rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem oraz informację o zgłoszonym przez 
członka zespołu innym stanowisku dotyczącym podjętego rozstrzygnięcia wraz z 
uzasadnieniem. Protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.
4. Orzeczenie i opinię przygotowuje członek zespołu wyznaczony przez przewodniczącego.

§  7. 1 1. W  przypadku  uwzględnienia  wniosku  o  wydanie  orzeczenia,  zespół  wydaje 
odpowiednio  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  orzeczenie  o  potrzebie 
indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego,  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego 
nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, według wzorów 
stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.
2. W orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego określa się zalecane:
  1)   warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, 
usprawniania, rozwijania potencjalnych możliwości i mocnych stron dziecka oraz inne formy 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  2)   najkorzystniejsze  dla  dziecka  formy  kształcenia  specjalnego:  w  przedszkolu 
ogólnodostępnym,  w  tym  z  oddziałami  integracyjnymi,  integracyjnym  albo  specjalnym, 
szkole ogólnodostępnej, szkole integracyjnej lub oddziale integracyjnym, szkole specjalnej 
lub  oddziale  specjalnym,  ośrodku  rewalidacyjno-wychowawczym  albo  w  szkole 
zorganizowanej  w  młodzieżowym  ośrodku  wychowawczym,  młodzieżowym  ośrodku 
socjoterapii lub specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.
3. W orzeczeniu  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  należy  wskazać  wszystkie  zalecane 
najkorzystniejsze dla danego dziecka formy kształcenia specjalnego spośród form kształcenia 
wymienionych w ust. 2 pkt 2.
4. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego określa się:
  1)   zalecane warunki realizacji  potrzeb edukacyjnych, a także możliwości  uczestniczenia 
dziecka w życiu przedszkola, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania 
potencjalnych możliwości i  mocnych stron dziecka i  inne formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej;
  2)   w  przypadku  dziecka,  którego  stan  zdrowia  znacznie  utrudnia  uczęszczanie  do 
przedszkola, zakres, w jakim dziecko może brać udział w zajęciach, w których realizowana 
jest  podstawa  programowa  wychowania  przedszkolnego,  organizowanych  z  grupą 
wychowawczą lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w przedszkolu lub szkole.
5. W orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania określa się:



  1)   zalecane warunki realizacji potrzeb edukacyjnych, a także możliwości uczestniczenia 
ucznia w życiu szkoły, formy stymulacji, rewalidacji, terapii, usprawniania, rozwijania 
potencjalnych możliwości i mocnych stron ucznia i inne formy pomocy psychologiczno-
pedagogicznej;
  2)   w przypadku ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, 
zakres,  w  jakim  uczeń  może  brać  udział  w  obowiązkowych  zajęciach  edukacyjnych, 
organizowanych  z  oddziałem w szkole  lub  indywidualnie  w  odrębnym pomieszczeniu  w 
szkole;
  3)   w przypadku ucznia  szkoły  prowadzącej  kształcenie  w  zawodzie  -  także  możliwość 
dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.
6. W  orzeczeniu  o  potrzebie  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  określa  się  zalecane: 
elementy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, na które należy położyć szczególny nacisk w 
pracy z  dzieckiem, metody i  sposoby realizacji  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz 
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy udzielanej rodzicom.

§ 8.1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, 
etapu edukacyjnego albo okresu kształcenia w danej szkole.
2. Orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  dla  uczniów  szkół  podstawowych  z 
upośledzeniem  umysłowym  w  stopniu  lekkim  wydaje  się  na  okres  każdego  etapu 
edukacyjnego w tej szkole.
3. Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres do 5 lat.
4. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenie o 
potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony wskazany w zaświadczeniu 
o stanie zdrowia dziecka, o którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni.
5. Orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania ucznia szkoły prowadzącej kształcenie 
w  zawodzie  wydaje  się  na  czas  określony  wskazany  w  zaświadczeniu  o  stanie  zdrowia 
dziecka, o którym mowa w § 6 ust. 4, nie krótszy jednak niż 30 dni i nie dłuższy niż rok 
szkolny.

§  9. 1. W  przypadku  nieuwzględnienia  wniosku  o  wydanie  orzeczenia,  zespół  wydaje 
odpowiednio  orzeczenie  o  braku  potrzeby  kształcenia  specjalnego,  orzeczenie  o  braku 
potrzeby  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego,  orzeczenie  o  braku  potrzeby 
indywidualnego  nauczania  albo  orzeczenie  o  braku  potrzeby  zajęć  rewalidacyjno-
wychowawczych, według wzorów stanowiących załączniki nr 5-8 do rozporządzenia.
2. W  orzeczeniu  o  braku  potrzeby  zajęć  rewalidacyjno-wychowawczych  należy  wskazać 
stosownie do potrzeb dziecka zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w 
przypadku orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych należy także wskazać 
zalecane formy pomocy udzielanej rodzicom.

§ 10. 1. Zespół, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), wydaje nowe orzeczenie o 
potrzebie kształcenia specjalnego w razie:
  1)   zmiany  okoliczności  stanowiących  podstawę  wydania  poprzedniego  orzeczenia  o 
potrzebie kształcenia specjalnego;
  2)   potrzeby zmiany wskazanych w poprzednim orzeczeniu zaleceń, o których mowa w § 8 
ust. 2;
  3)   potrzeby zmiany okresu, na jaki zostało wydane poprzednie orzeczenie.
2. Nowe  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydaje  się  według  wzoru 
stanowiącego  załącznik  nr  1  do  rozporządzenia.  Nowe  orzeczenie  jednocześnie  uchyla 
poprzednie orzeczenie.



3. Do wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w ust. 1, przepisy § 6 
stosuje się odpowiednio.
       4. Wnioskodawca, na swój wniosek, może otrzymać odpis orzeczenia.
 
§  11.  1. Zespół,  na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów),  wydaje  nowe  orzeczenie 
odpowiednio  o  potrzebie  indywidualnego przygotowania  przedszkolnego albo  o  potrzebie 
indywidualnego  nauczania  w  razie  zmiany  okoliczności  stanowiących  podstawę  wydania 
poprzedniego orzeczenia.
2. Nowe orzeczenie odpowiednio o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego 
albo  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania  wydaje  się  według  wzorów  stanowiących 
załączniki  nr  2  i  3  do  rozporządzenia.  Nowe orzeczenie  jednocześnie  uchyla  poprzednie 
orzeczenie.
3. Do wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym mowa w ust. 1, przepisy § 6 
stosuje się odpowiednio.
.

§ 12. W przypadku nieuwzględnienia wniosku rodziców (prawnych opiekunów), o którym 
mowa w § 11 ust.  1 lub § 12 ust.  1,  zespół  wydaje odpowiednio orzeczenie o odmowie 
uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o odmowie uchylenia 
orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego  albo  orzeczenie  o 
odmowie  uchylenia  orzeczenia  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania,  według  wzorów 
stanowiących załączniki nr 9-11 do rozporządzenia.

§ 13. 1. W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o 
potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Opinia zawiera:
  1)   datę wydania opinii;
  2)   oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;
  3)   podstawę prawną opinii;
  4)   skład zespołu, który wydał opinię;
  5)   imię i nazwisko dziecka, datę i  miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a 
także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;
  6)   stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
  7)   wskazanie odpowiedniej formy pomocy i wsparcia udzielanych dziecku i rodzinie, w 
szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  w tym logopedycznej,  stosownie do 
potrzeb;
  8)   uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy i 
wsparcia;
  9)   podpis przewodniczącego zespołu.

§ 14. 1. W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii, zespół wydaje opinię o 
braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.
2. Opinia zawiera:
  1)   datę wydania opinii;
  2)   oznaczenie poradni, w której działa zespół wydający opinię;
  3)   podstawę prawną opinii;
  4)   skład zespołu, który wydał opinię;
  5)   imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia oraz miejsce zamieszkania, a 
także imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania;



  6)   stwierdzenie,  że  nie  zachodzi  potrzeba  objęcia  dziecka  wczesnym  wspomaganiem 
rozwoju;
  7)   uzasadnienie zawierające w szczególności: wskazanie okoliczności, które zespół uznał 
za  istotne  dla  rozstrzygnięcia,  oraz  wyjaśnienie  powodów,  na  podstawie  których  zespół 
stwierdził, że nie zachodzi potrzeba objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju;
  8)   podpis przewodniczącego zespołu.

§ 15. 1. Orzeczenie  albo  opinię  doręcza  się  wnioskodawcy  w  terminie  14  dni  od  dnia 
posiedzenia zespołu.
2. Orzeczenie albo opinię doręcza się w trzech egzemplarzach, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Orzeczenia, o których mowa w § 10 ust. 1 i § 13, doręcza się w jednym egzemplarzu.
4. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia albo opinii poświadczoną za zgodność z 
oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 16. 1. Od  orzeczenia  wnioskodawca  może  wnieść  odwołanie  do  kuratora  oświaty,  za 
pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, uchyla zaskarżone 
orzeczenie i wydaje nowe.
3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
4. Zespół jest obowiązany przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w 
terminie  14 dni od dnia,  w którym otrzymał  odwołanie,  jeżeli  w tym terminie  nie  wydał 
nowego orzeczenia, zgodnie z ust. 2.
5. Kurator oświaty zasięga, w miarę potrzeb, opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego 
specjalisty.

§ 17. 1. Na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów)  dziecka  posiadającego orzeczenie  o 
potrzebie kształcenia specjalnego, starosta lub jednostka samorządu terytorialnego, o których 
mowa w art. 71b ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zapewnia 
dziecku formę kształcenia zalecaną w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego.
3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć 
rewalidacyjno-wychowawczych  organizuje  się  na  zasadach  określonych  w  odrębnych 
przepisach.

§ 18. 1. Na  wniosek  rodziców  (prawnych  opiekunów)  dziecka  dyrektor  przedszkola  lub 
szkoły  podstawowej,  w  której  są  zorganizowane  oddziały  przedszkolne,  organizuje 
indywidualne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów)  ucznia  dyrektor  szkoły  lub  placówki,  do 
której  uczęszcza  uczeń  posiadający  orzeczenie  o  potrzebie  indywidualnego  nauczania, 
organizuje indywidualne nauczanie w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Do wniosku, o  którym mowa w ust.  1  i  2,  należy dołączyć odpowiednio orzeczenie o 
potrzebie  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego  albo  orzeczenie  o  potrzebie 
indywidualnego nauczania.
4. Zasady  organizowania  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego  oraz 
indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy.

§ 19. 1. Zachowują  moc  orzeczenia  odpowiednio  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz o potrzebie indywidualnego nauczania 
wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.



2. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 
rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 Regulamin działania Zespołów Orzekających został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną
w dniu 08.07.2009r.



REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W 
SIERPCU

   I. Organizacja pracy Rady Pedagogicznej
       

1. Rada jest kolegialnym organem kierowania placówką.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni 

poradni.
3. Zebrania rady odbywają się na terenie placówki.
4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek uczestniczenia w nich.
5. W przypadku niemożności wzięcia udziału w obradach rady pedagogicznej, 

pracownicy zobowiązani są do przedstawienia przewodniczącemu rady 
zwolnienie lub usprawiedliwienie ich nieobecności.

6. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym 
osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

7. Przewodniczącym rady jest dyrektor placówki.
8. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz 

jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 
porządku obrad.

9. W razie nieobecności dyrektora placówki, funkcję przewodniczącego rady 
pedagogicznej przejmuje osoba wskazana przez dyrektora.

10. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane- obowiązkowo trzy razy w roku 
szkolnym / rada początkowa, śródroczna i podsumowująca/ oraz w miarę 
bieżących potrzeb placówki, z inicjatywy przewodniczącego albo jej 
członków.

11. Zebrania są protokołowane w księdze protokołów, która jest podstawowym 
dokumentem działalności rady.

12. Księga protokołów znajduje się u dyrektora placówki.
13. Protokoły powinny być opatrzone kolejnym numerem posiedzenia w danym 

roku szkolnym i datą posiedzenia.
14. Protokolanta ustala przewodniczący rady w/g  kolejności imiennej listy 

pracowników pedagogicznych placówki.
15. Protokół zebrania rady, podpisuje przewodniczący obrad, protokolant i obecni 

na obradach członkowie rady.
16. Uchwalone przez radę pedagogiczną wnioski z obrad powinny być 

wyeksponowane poprzez podkreślenie lub zaznaczenie.
17. Głosowanie nad przyjęciem uchwały rady może odbyć się w trybie jawnym 

lub tajnym. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki. 
Głosowanie tajne prowadzi się za pomocą ostemplowanych kart. Aby 
przeprowadzić głosowanie tajne, rada pedagogiczna wybiera każdorazowo 
trzyosobową komisję skrutacyjną.
Głosowanie jawne stosuje się przy podejmowaniu uchwał w następujących 
sprawach:



 - zatwierdzania zmian w statucie
- ustalania regulaminu Rady Pedagogicznej
- zatwierdzania innowacji i eksperymentów pedagogicznych poradni
- ustalanie innego czasu trwania zajęć edukacyjnych
- zatwierdzania planów pracy poradni
- ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego pracowników   
   pedagogicznych poradni

                   18. Tryb wyłaniania przedstawiciela Rady Pedagogicznej
                          -Rada pedagogiczna wyłania swoich przedstawicieli w głosowaniu tajnym   

                    zgodnie z zasadami obowiązującego prawa.
                   -Do przeprowadzenia wyboru przedstawicieli RP powołuje się trzyosobową  
                    komisję skrutacyjną.

              -W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące.
        -Kandydaci zgłaszani są wyłącznie za ich zgodą.
       -Nauczyciel ma prawo zgłosić swoją kandydaturę.

                         -Przed oddaniem głosu komisja skrutacyjna informuje  o sposobie oddania  
                           ważnego głosu na swojego kandydata.

        -Przedstawicielami rady zostają osoby, które uzyskały największą ilość    
          głosów.-
         -Z przeprowadzonego głosowania komisja skrutacyjna sporządza protokół.
18. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków.
19. Dyrektor ma prawo zawiesić uchwałę rady, podjętą niezgodnie z 

postanowieniem pkt.  19 i innych obowiązujących przepisów.
20. Uchwały rady obowiązują wszystkich pracowników placówki.
21. Dla opracowania określonych problemów powoływane są stałe komisje 

/komisja ds. funduszu socjalnego, mieszkaniowego, zdrowotnego, spisu 
inwentarzowego, odpisów z inwentarza/ i doraźne komisje w zależności od 
potrzeb.

22. Pracą tych komisji kieruje przewodniczący rady lub wybrani przez niego 
członkowie rady.

2.

23. Przewodniczący rady jest zobowiązany do:
* zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu jakości     pracy 

               poradni w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
* inspirowania pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

            * dbania o autorytet rady pedagogicznej: ochrony praw i godności nauczycieli,
* zapoznania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego,

            * analizowanie stopnia realizacji uchwał rady.
24. Członek rady jest zobowiązany do:

* rzetelnego realizowania zadań dydaktyczno-wychowawczych wynikających ze sta-
               tutowych funkcji placówki,    

* przestrzegania postanowień prawa oświatowego oraz wewnętrznych zarządzeń dyre-
   ktora,
*doskonalenie własnych umiejętności zawodowych,    
* czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach rady i jej komisjach, 



* składanie przed radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań,                
* realizowania uchwały także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,
*bezwzględnego przestrzegania tajemnicy obrad rady.

  II. Zadania Rady Pedagogicznej.
 

1. Zatwierdza  roczny plan pracy placówki oraz tygodniowy rozkład zajęć.
2. Opiniuje projekt organizacyjny i plan budżetowy placówki oraz jego realizację.
3. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

poradni, po zaopiniowaniu ich projektów przez członków  rady.
4. Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli poradni.
5. Opiniuje wnioski stałych i doraźnych komisji powołanych przez radę.
6. Opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym poradni, 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.    
7. Opiniuje propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom 
      stałych zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć.
8. Współpracuje ze szkołami, placówkami oświatowymi, rodzicami i opiekunami dzieci

i młodzieży.
   
  III. Uprawnienia Rady Pedagogicznej.

1. Rada ustala regulamin swojej działalności.
2. Przygotowuje projekt statutu placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia.
3. Rada może zgłosić kandydatów do nagród, odznaczeń, dodatków płacowych.
4. Rada opiniuje kandydatów na funkcję dyrektora.
5. Rada może wyznaczyć kandydata na funkcję dyrektora.
6. Rada może występować z wnioskiem do organu prowadzącego placówkę o odwołanie 

dyrektora placówki.
7. Rada pedagogiczna ma prawo wglądu do projektu organizacyjnego, planu 

finansowego placówki i stopnia jego realizacji.

Regulamin Rady Pedagogicznej zatwierdzono 08.07.2009r.
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