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REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO 

DZIAŁAJĄCEGO W SPECJALISTYCZNEJ PORADNI  

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

„KRAKOWSKI OŚRODEK TERAPII” W KRAKOWIE 

 

1. Zespół Orzekający w Specjalistycznej Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek 
Terapii” w Krakowie działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 
2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych 
poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oraz Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. 
U. z 2017 poz. 59 ze zm.). 

2. Postępowanie w przebiegu rozpatrywania złożonych wniosków regulują ponadto przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego. 

3. Zespół Orzekający wydaje orzeczenia zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami Małopolskiego Kuratora 
Oświaty. Orzeczenia wydawane są dla dzieci z rejonu działania SPPPPKOT. 

4. Zespół Orzekający powoływany jest przez Dyrektora lub Wicedyrektora Poradni. W jego skład wchodzą: 

• dyrektor – jako przewodniczący zespołu lub upoważniona przez niego osoba, 
• psycholog, pedagog, lekarz, 
• inni specjaliści – jeśli niezbędny jest ich udział. 

 
5. W posiedzeniach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć: 
1) na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego 
ucznia: 
a) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub 
uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce, 
b) asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,  
o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe, 
c) pomoc nauczyciela, 
d) asystent edukacji romskiej 
– wyznaczeni przez ich pracodawcę; 
e) na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – 
inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista. 
2) Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu  
i przedstawić swoje stanowisko. 
 
6. Wnioskodawcy ubiegający się o wydanie orzeczenia lub opinii składają wniosek osobiście wraz 
dokumentacją w godzinach pracy sekretariatu poradni i otrzymują potwierdzenie złożenia dokumentacji. 
 
7. Wniosek wraz z dokumentacją może również zostać przesłany za pośrednictwem poleconej  przesyłki 
listowej lub może być złożony przez osoby trzecie, które otrzymają potwierdzenie złożenia dokumentacji 
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lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Oryginały dokumentów musza być dostarczone do Poradni na 
tydzień przed wyznaczonym terminem posiedzenia Zespołu Orzekającego. 

8. Wnioskodawca w przebiegu postępowania ma prawo do zasięgania u przewodniczącego i członków 
Zespołu Orzekającego merytorycznych informacji dotyczących zasad pracy Zespołu Orzekającego  
i wyjaśnień z zakresu przepisów prawa oświatowego - w związku ze złożonym przez siebie wnioskiem. 

9. Informacje o konieczności uzupełnienia dokumentacji lub przeprowadzenia badań lub konsultacji oraz 
terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego przekazywane są przez przewodniczącego zespołu lub osobę 
przez niego upoważnioną niezwłocznie po zapoznaniu się z całością złożonej dokumentacji. 

10. W przypadku pojawienia się w przebiegu postępowania nowych istotnych dla rozstrzygnięcia 
okoliczności, przewodniczący Zespołu może zmienić wyznaczony wcześniej termin posiedzenia zespołu 
orzekającego i wezwać do uzupełnienia dokumentacji lub przeprowadzenia dodatkowych badań. 

11. Zespół wydaje orzeczenie większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzygający jest głos 
przewodniczącego Zespołu. 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. Orzeczenie przygotowuje 
członek Zespołu wyznaczony przez przewodniczącego 

12. Odbiór przez wnioskodawcę wydanego orzeczenia  jest możliwy w godzinach pracy sekretariatu  
po uprzednim uzyskaniu informacji, że orzeczenie jest przygotowane. 

13. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Małopolskiego Kuratora Oświaty,  
za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. 
 
14. Zespół Orzekający zbiera się na wniosek, informacja o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego   oraz 
o zmianach w tym zakresie wynikających z ważnych przyczyn umieszczona jest na stronie internetowej 
Poradni oraz dostępna jest w sekretariacie Poradni.  

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 


