Zespoły Orzekające.
Powiatowe Centrum Edukacji - Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kamiennej Górze diagnozuje i orzeka w sprawach
wszystkich niepełnosparwności: z wadą słuchu, wzroku, autyzmem,
zespołem Aspergera, niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
niepełnosprawnościami intelektualnymi ( lekka, umiarkowana,
znaczna, głęboka ) oraz zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
i niedostosowaniem społecznym.
Posiedzenia Zespołów Orzekających w roku szkolnym 2020/2021
odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca. We wrześniu
i czerwcu posiedzenia ZO odbywają się co 2 tygodnie.
Harmonogram posiedzeń Zespołów Orzekających na rok szkolny
2020/2021.
1. 1 września 2020 r., ( wtorek ), godz. 12,
2. 16 września 2020 r., godz. 15,
3. 23 września 2020 r., godz. 15,
4. 7 października 2020 r., godz. 15,
4. 4 listopada 2020 r., godz. 15,
5. 2 grudnia 2020 r., godz. 15,
6. 6 stycznia 2021 r., godz. 15,
7. 3 lutego 2021 r., godz. 15,
8. 3 marca 2021 r., godz.15,
9. 7 kwietnia 2021 r., godz. 15,
10. 5 maja 2021 r., godz. 15,
11. 2 czerwca 2021 r., godz. 15,
12. 23 czerwca 2021 r., godz. 15.

Zgodnie z:
Rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń
i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych ( Dz. U.
z 2017r. poz. 1743 ).
Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 2020 r. poz.
1309 – tekst jednolity ) § 1 dzieci i młodzież wymagająca stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla której organizuje się
kształcenie specjalne to:
1 ) uczniowie niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi,
słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, zwanymi dalej „uczniami niepełnosprawnymi”,
2) niedostosowani społecznie, zwanych dalej „uczniami niedostosowanymi
społecznie”,
3) zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, zwanych dalej „uczniami
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym” – wymagających stosowania
specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

DOKUMENTACJA
DOŁĄCZANA
PRZEZ
WNIOSKU
O
WYDANIE
ORZECZENIA
KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO.

RODZICA
DO
O POTRZEBIE

W każdej sytuacji złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii
o wczesnym wspomaganiu rozwoju Rodzice informowani są
w formie pisemnej o terminie posiedzenia zespołu orzekającego,
możliwości uczestniczenia w omówieniu przypadku ich dziecka i
podjętych decyzjach.
1) Dzieci/uczniowie z wadami wzroku ( niewidomi, słabo widzący ):
a.

b.
c.

d.

e.

informacja z przedszkola/ze szkoły (wybieramy zgodnie z etapem
edukacyjnym),
zaświadczenie lekarskie – lekarz okulista,
orzeczenie o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności
( jeśli dziecko/uczeń takie posiada ),
dodatkowa posiadana przez rodzica dokumentacja medyczna
dotycząca sprawy,
wyniki badania psychologiczno – pedagogicznego ( badanie
wykonywane na terenie naszej poradni, bądź inne wyniki badań).

2) Dzieci/uczniowie z wadami słuchu ( niesłyszący, słabo słyszący ):
a.

b.

c.

d.

e.

informacja z przedszkola/ze szkoły (wybieramy zgodnie z etapem
edukacyjnym),
zaświadczenie lekarskie – lekarz laryngolog, otolaryngolog,
audiogram,
orzeczenie o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności
( jeśli dziecko/uczeń takie posiada ),
dodatkowa posiadana przez rodzica dokumentacja medyczna/
epikryzy ze szpitali, dotycząca sprawy,
wyniki badania psychologiczno – pedagogicznego ( badanie
wykonywane w naszej poradni lub inne wyniki badań ).

3) Dzieci/uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją:
a.

informacja z przedszkola/ze szkoły (wybieramy zgodnie z etapem
edukacyjnym),

b.
c.

d.

e.

zaświadczenie lekarskie – lekarz ortopeda, traumatolog, neurolog,
orzeczenie o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności
( jeśli dziecko/uczeń takie posiada ),
dodatkowa posiadana przez rodzica dokumentacja medyczna
dotycząca sprawy,
wyniki badania psychologiczno – pedagogiczno – logopedycznego
( badanie wykonywane w naszej poradni, bądź inne wyniki ).

4) Dzieci/uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim, umiarkowanym lub znacznym:
a.

b.

c.

d.

informacja z przedszkola/ze szkoły (wybieramy zgodnie z etapem
edukacyjnym),
kwestionariusz
obserwacji
(
dzieci/
uczniowie
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
i znacznym) – diagnoza funkcjonalna,
wyniki badania psychologiczno – pedagogicznego ( badanie
wykonywane na terenie naszej poradni, bądź inne wyniki badań ),
inna dokumentacja posiadana przez rodzica np: medyczna,
dotycząca sprawy.

5) Dzieci/uczniowie z autyzmem, w tym zespołem Aspergera
a.

b.
c.

d.

e.

informacja z przedszkola/ze szkoły (wybieramy zgodnie z etapem
edukacyjnym),
zaświadczenie lekarskie lekarza psychiatry dziecięcego,
orzeczenie o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności
( jeśli dziecko/uczeń takie posiada ),
dodatkowa posiadana przez rodzica dokumentacja medyczna
dotycząca sprawy,
wyniki badania psychologiczno – pedagogicznego ( badanie
wykonywane w naszej poradni, bądź inne wyniki badań ).

6) Dzieci/uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi:
a.

dokumentacja jak przy zdiagnozowanych niepełnosprawnościach.

7)
Uczniowie
niedostosowani
niedostosowaniem społecznym:

społecznie

i

zagrożeni

a.

b.
c.

d.

informacja szkoły o uczniu ( wybieramy zgodnie z etapem
edukacyjnym ucznia),
informacja szkoły o uczniu – trudności w zachowaniu,
dokumentacja medyczna posiadana przez rodzica dotycząca
sprawy,
wyniki badania psychologiczno – pedagogicznego ( badanie
wykonywane w naszej poradni, bądź inne wyniki badań ).

Druki informacji ze szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego na
potrzeby Zespołu Orzekającego dostępne są na naszej stronie
w zakładce – Druki do pobrania.

