
Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami 

dotycząca orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego 

Do szkoły specjalnej mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie posiadający aktualne orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego (orzeczenia wydawane są na etapy edukacyjne lub w wyjątkowych sytuacjach na 

jeden rok szkolny). 

Wydanie nowego orzeczenia jest konieczne, jeśli obecne jest ważne do końca bieżącego roku szkolnego, 

a rodzice wnioskują o przyjęcie dziecka do szkoły specjalnej od 1 września 2023 r. 

Aktualne orzeczenie należy dołączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Zasada ta obowiązuje też 

w oddziałach specjalnych w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

Kto powinien mieć wydane nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 

• dzieci z „zerówek" ubiegające się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej 

(orzeczenie na I etap edukacyjny tj. klasy 1-3 szkoły podstawowej) 

• uczniowie klasy 3 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do klasy czwartej szkoły podstawowej 

specjalnej (orzeczenie na II etap edukacyjny, tj. klasy 4-8 szkoły podstawowej) 

• uczniowie klas 8 szkoły podstawowej, ubiegający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 

specjalnej (orzeczenie na czas nauki w szkole ponadpodstawowej) 

• uczniowie, których orzeczenia tracą ważność w roku szkolnym 2022/2023 i którzy ubiegają się 

o przyjęcie do szkoły specjalnej. 

Gdzie złożyć wniosek o wydanie orzeczenia: 

Wnioski o wydanie orzeczeń składają rodzice/opiekunowie prawni w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. 

Rodzice dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli i szkół powinni zgłosić się do poradni, zgodnie 

z rejonem przedszkola lub szkoły (informacja o rejonowej poradni dostępna jest w przedszkolu lub szkole). 

Rodzice dzieci i uczniów, którzy w obecnym roku szkolnym nie uczęszczają do przedszkola lub szkoły 

zgłaszają się do poradni, zgodnie z miejscem zamieszkania. 

Kiedy wystąpić o nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli rodzice planują kształcenie 

dziecka w szkole specjalnej od 1 września 2023 r. 

Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkół specjalnych rozpocznie się w lutym 2023 r., dlatego 

wniosek o wydanie nowego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć jak najszybciej. 

Termin na wydanie orzeczenia przez poradnię wynosi 30 dni od dnia złożenia wniosku. 

Wykaz publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę:  

 

https://edukacja.um.warszawa.pl/-/wykaz-publicznych-poradni-psychologiczno-pedagogicznych-w-

warszawie 
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