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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Busku-
Zdroju orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.), art. 4 pkt 16 i art. 8 ust. 16, w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia  
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez 
zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 
poz. 1743 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Wyraża się zgodę na wydawanie przez zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Busku-Zdroju orzeczeń i opinii dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Id: D15C50B3-F6EC-476F-81BB-F22B184112C1. Projekt Strona 1



 
Uzasadnienie 

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie 
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-
pedagogicznych właściwy kurator oświaty, wskazuje poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w której mogą 
działać zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów m.in. niesłyszących i słabosłyszących. 
Wskazanie przez kuratora oświaty danej poradni, musi być poprzedzone spełnieniem przez tą poradnię trzech 
wymagań:  

1) posiadanie kadry pedagogicznej z odpowiednimi kwalifikacjami, 

2) posiadanie wyposażenia w narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów niesłyszących, 
słabosłyszących, 

3) uzyskanie zgody organu prowadzącego na przedmiotową działalność. 

Zgodnie z art. 4 pkt 16 oraz art. 8 ust. 16, w związku z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe organem właściwym do wydania w/w zgody jest Rada Powiatu.  

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Busku-Zdroju spełnia warunki dotyczące kwalifikacji kadry 
pedagogicznej oraz wymaganego wyposażenia. Dwóch pracowników Poradni ukończyło studia podyplomowe 
z zakresu surdopedagogiki, dzięki czemu uzyskali kwalifikacje niezbędne do diagnozowania dzieci i uczniów 
niesłyszących i słabosłyszących oraz opiniowania i orzecznictwa w tym zakresie. Ponadto Poradnia jest 
wyposażona w narzędzia diagnostyczne umożliwiające ocenę indywidualnych potrzeb rozwojowych 
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących. Do 
spełnienia trzeciego warunku, tj. uzyskania zgody organu prowadzącego niezbędne jest podjęcie niniejszej 
uchwały. 

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały. 
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