……………………………………...................................
(imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia)

………………….........................
(miejscowość i data)

……………………………………...................................
(adres zamieszkania rodziców dziecka lub ucznia)

……………………………………...................................
(adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

……………………………………...................................
(numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA / OPINII
w sprawie:*
 wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnych / zespołowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
 wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
 wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka
Imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia ..................................................................................................
Data i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia ..................................................................................................
Numer PESEL dziecka lub ucznia ..................................................................................................................
Adres zamieszkania dziecka lub ucznia ..........................................................................................................
Nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka .............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza .........................................................................
Nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe ....................................
.............................................................................................................................................................................
Określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Informacja o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały
wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii
wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – nazwy niepublicznej
poradni psychologiczno-pedagogicznej ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku gdy dziecko lub uczeń
wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się
językiem polskim w stopniu komunikatywnym .............................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.....................................................
*właściwe zaznaczyć

(podpis wnioskodawcy)
1

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 679/2016 z dnia 27 kwietnia
2016 r.(RODO) informuję, że Administratorem danych osobowych wskazanych przez Panią/Pana
i zebranych w toku postępowania przeprowadzonego na podstawie niniejszego wniosku jest Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna w Przasnyszu z siedzibą w Przasnyszu 06-300 ul B. Joselewicza 6.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jest nim Pan Zbigniew Makowski. Kontakt jest
z nim możliwy pod numerem telefonu: 608-353-336 lub drogą elektroniczną poprzez
email:iod@powiat-przasnysz.pl.
Dane będą przetwarzane w celach zawiązanych z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w tym celu rozpatrywania wniosków, przeprowadzania badań, a także wydawania opinii lub orzeczeń.
Ponadto dane mogą być przetwarzane w celach związanych z realizacją z zadań statutowych Poradni dane
osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że osoba, której dane dotyczą oraz jej przedstawiciel ustawowy
ma prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania oraz usunięcia jeżeli pozwalają na to przepisy prawa.
Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o systemie
informacji oświatowej i Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.02.2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych
poradni specjalistycznych.
Wyrażam zgodę** na przetwarzanie danych osobowych zgodnie a art. 6 ust. 1.lit.a ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05. 2016) w celu
wydania orzeczenia lub opinii.
TAK
NIE
Wyrażam zgodę** na udział w posiedzeniach zespołu z głosem doradczym osób wymienionych w § 4 ust. 4
pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologicznopedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743):
a) nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub
uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
b) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy,
o których mowa w art. 15 ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1943 ze zm.).
c) pomocy nauczyciela,
d) asystenta edukacji romskiej
– wyznaczonych przez ich dyrektora.
TAK
NIE
Wnioskuję o uczestnictwo w posiedzeniach zespołu z głosem doradczym innych osób wymienionych
w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743), w szczególności psycholog, pedagog,
logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wymienieni w obowiązkowym składzie zespołu orzekającego.
TAK
NIE
Oświadczam, że jestem:
 rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem
 prawnym opiekunem dziecka lub ucznia
 osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem
Wyrażam zgodę** na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
TAK
NIE

................................................
(podpis wnioskodawcy)
**właściwe zakreślić
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