
 
Stanowisko MEN w zakresie interpretacji przepisów przejściowych regulujących ważność orzeczeń 
wydanych przed 1 września 2017 r. uzgodnione z radcami prawnymi MEN: 

  
Zgodnie z art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 
oświatowe  wszystkie orzeczenia wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 
psychologiczno-pedagogicznych przed 1 września 2017 r. zachowują ważność na okres, na jaki zostały 
wydane. 
Wyjątek od ww. zasady stanowią wyłącznie orzeczenia, o których mowa w art. 312 ust. 2 i 3 ww. ustawy.  
W przypadku orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego są to orzeczenia wydane przed 1 września 
2017 r. na okres I lub II etapu edukacyjnego . 
Ważność ww. orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego została wydłużona do czasu zakończenia 
kształcenia odpowiednio: 

1)      w klasie IV szkoły podstawowej – w przypadku orzeczeń wydanych na okres I etapu edukacyjnego; 

2)      w szkole podstawowej – w przypadku orzeczeń wydanych na okres II etapu edukacyjnego. 

Zgodnie z przepisami  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, 
etapu edukacyjnego albo okres kształcenia w danej szkole, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, dla których orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na 
okres każdego etapu edukacyjnego. Z orzeczenia winno zatem wprost wynikać, że wydane jest ono na 
okres roku szkolnego, okres I lub II etapu edukacyjnego albo okres kształcenia w danej szkole. 
  
Z informacji wpływających do Ministerstwa Edukacji Narodowej, wynika, że zespoły orzekające często 
używały dla określenia czasu na jaki wydaje się orzeczenie innych niż podane wyżej, bliskoznacznych 
sformułowań, zwłaszcza dla oznaczenia okresu I lub II etapu edukacyjnego. W praktyce może to 
powodować wątpliwości w związku z brzmieniem przepisów przejściowych zawartych w art. 312 ww. 
ustawy, które posługują się wyłącznie wyrażeniem „I etap edukacyjny” i „II etap edukacyjny”. 
Należy zauważyć, że wyrażenie „I etap edukacyjny” i „II etap edukacyjny” oznacza, zgodnie z podstawą 
programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, odpowiedni okres nauki w szkole podstawowej, 
tj: I etap edukacyjny oznacza okres nauki w klasie I–III szkoły podstawowej (etap ten określany jest również 
jako edukacja wczesnoszkolna), natomiast II etap edukacyjny oznacza okres nauki w klasie IV–VI szkoły 
podstawowej (od 1 września 2017 r. w klasie IV–VIII szkoły podstawowej). 
  
Mając na uwadze powyższe, a także w szczególności uwzględniając dobro uczniów i ich rodziców, w opinii 
Ministerstwa Edukacji Narodowej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przed 1 września 
2017 r., w których okres, na jaki wydano orzeczenie, został oznaczony  jako: 
 
1) „czas nauki w klasie I–III szkoły podstawowej”, „okres obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej”, „okres 
edukacji wczesnoszkolnej”, itp. – należy traktować jako orzeczenia wydane na okres I etapu edukacyjnego i 
w związku z tym zachowują one ważność do czasu zakończenia kształcenia w klasie IV szkoły 
podstawowej; 
2) „czas nauki w klasie IV–VI szkoły podstawowej”, „okres obejmujący klasy IV–VI szkoły podstawowej”,  
itp. – należy traktować jako orzeczenia wydane na okres II etapu edukacyjnego i w związku z tym 
zachowują one ważność do czasu zakończenia kształcenia w szkole podstawowej; 
3) „czas nauki w klasie I–VI szkoły podstawowej”, „okres obejmujący klasy I–VI szkoły podstawowej”,  
itp. – należy traktować jako wydane na okres kształcenia w szkole podstawowej i w związku z tym 
zachowują one ważność do czasu zakończenia kształcenia w 8–letniej szkole podstawowej. 

 


