
 

OPINIOWANIE – najważniejsze informacje 

1. Poradnia wydaje opinie w sprawach: 

 przyspieszenia lub odroczenia rozpoczęcia obowiązku szkolnego dla 

dzieci rozpoczynających szkolny etap edukacyjny, 

 dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym 

wymaganiom, 

 objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, 

 zwolnienia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, afazją, 

niepełnosprawnością sprzężoną lub autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera, z nauki drugiego języka obcego, 

 udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki oraz 

nauczanie domowe, 

 przyjęcia uczniów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi 

możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, do I 

klasy szkoły ponadpodstawowej, 

 objęcia zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowaną ścieżką 

kształcenia uczniów, 

 udzielenia zezwolenia na zatrudnienie małoletniego (poniżej 16r życia), 

 przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do 

pracy, 

 oraz innych, określonych w odrębnych przepisach związanych z 

kształceniem i wychowaniem. 

2. Jak uzyskać opinię? 

 Należy zgłosić dziecko do Poradni poprzez złożenie wniosku na badanie. 

 Z osobą składającą wniosek skontaktuje się telefonicznie pracownik 

Poradni, aby ustalić termin spotkania/ badania. 

 Do wniosku o badanie należy dołączyć określone dokumenty (np. zeszyty 

szkolne, zaświadczenie lekarskie, informację wychowawcy). 



 Prosimy, aby zgłosić się ze zdrowym (nie w stanie infekcji), wypoczętym, 

wyspanym, najedzonym dzieckiem na badanie psychologiczne i 

pedagogiczne w wyznaczonym wcześniej terminie. Po badaniu specjaliści 

przekazają informację o wynikach diagnozy oraz udzielają porady 

dotyczącej dalszej pracy z dzieckiem. 

Ważne: 

Potrzebne druki (wniosek o wykonanie badań, informacja z placówki i 

inne) znajdują się w sekretariacie Poradni oraz w zakładce „Druki do 

pobrania ” 

  

3. Kto może wystąpić z wnioskiem o wydanie opinii ? 

Z pisemnym wnioskiem o wydanie opinii może wystąpić: 

-  rodzic dziecka lub jego opiekun prawny, 

-  sam uczeń, jeżeli jest pełnoletni (tzn. ukończył 18 lat). 

  

4. Jak powinien wyglądać wniosek ? 

Druk wniosku o wydanie opinii znajduje się w sekretariacie lub na stronie 

internetowej Poradni. Zawiera on podstawowe dane o dziecku oraz uzasadnienie 

konieczności wydania opinii. 

Należy go złożyć podczas wizyty w naszej placówce u osoby badającej dziecko. 

W razie potrzeby osoba badająca pomoże Państwu wypełnić wniosek.  

5. Jaki jest czas na wydanie opinii ? 

Opinię wydaje się w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia 

złożenia wniosku. 

  

6. Informacja o wynikach diagnozy 

Poradnia, na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, wydaje również 

informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni. Informację 

wydaje się dla innych potrzeb niż opinia - głównie dla np. potrzeb lekarzy, sądu 

lub ośrodka pomocy społecznej. 

 



 


