Wpłynęło dn. .................................
Numer ...........................................

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W WYSZKOWIE
WNIOSEK O:
a) wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
b) wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego
c) wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
d) wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
e) wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
f) uchylenie orzeczenia o potrzebie ......................................................................................................
............................................................................................................................................................
*(właściwe podkreślić)

I. Dane osobowe ucznia:
...........................................................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka)

...........................................................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia dziecka)

...........................................................................................................................................................
(nr PESEL dziecka,
w przypadku braku numeru PESEL - seria i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość)

...........................................................................................................................................................
(adres zamieszkania dziecka)

...........................................................................................................................................................
(nazwa i adres przedszkola, szkoły, ośrodka, oznaczenie klasy/oddziału)

...........................................................................................................................................................
(nazwa zawodu – w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie)

II. Dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów)
imiona i nazwisko/nazwiska rodziców/opiekunów

.....................................................................

miejsce zamieszkania rodziców/opiekunów

.....................................................................

telefon kontaktowy/adres e-mail

.....................................................................

III. Określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub
opinii:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
IV. Oświadczenia wnioskodawcy:







Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) wyrażam
zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, zawartych we wniosku, dla potrzeb
wydania przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wyszkowie orzeczenia bądź
opinii, odpowiednio do określonego przeze mnie celu złożenia wniosku.
Wyrażam/nie wyrażam zgody, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 (dot. udziału w posiedzeniu zespołu, z głosem
doradczym, nauczycieli, wychowawcy, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem w przedszkolu, szkole,
ośrodku lub placówce, asystenta lub pomocy nauczyciela)
Wyrażam/nie wyrażam zgody, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 (dot. udziału w posiedzeniu zespołu innych
osób, w szczególności psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub innego specjalisty spoza składu zespołu);
Oświadczam, że jestem rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym
opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub
uczniem - jeżeli dotyczy;
Wyrażam/nie wyrażam zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wyszków, dnia .....................................
…………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:
 wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań
psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich;
 w przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego albo indywidualnego nauczania zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka na druku
wg załączonego wzoru;
 w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, zaświadczenie określające
możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy;
 dokumentację szkolną: opinię ze szkoły, kserokopię ostatniego świadectwa szkolnego
Oświadczenie
Oświadczam, iż zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych
osobowych.

……………………………………………………………….
podpis wnioskodawcy

Podstawa prawna: 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
na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

