Zespół Placówek Pedagogicznych
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Ostródzie
14-100 Ostróda, ul. Sportowa 1 Tel./fax 089-646-65-98 www.poradnia.ostroda.pl

Ostróda, dn. .....................................
....................................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

....................................................................
adres do korespondencji, telefon, adres e-mail

Do Zespołu Orzekającego
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Ostródzie

WNIOSEK
o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie:
 indywidualnego nauczania
 indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność dziecka
- niesłyszące / słabosłyszące
- niewidzące / słabowidzące
- niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
- niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim / umiarkowanym / znacznym*,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnością sprzężoną…………………………………………………….
- zagrożone niedostosowaniem społecznym / niedostosowane społeczne*,

 zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (indywidualnych – zespołowych*)
 wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 uchylenie orzeczenia/opinii
dla mojego dziecka
...............................................................................................................................................................
(imię - imiona i nazwisko dziecka)

………….…...........................................................................................................................................
(PESEL, ew. seria i nr dowodu tożsamości)

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

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

................................................................................................................................................................
(nazwa i adres przedszkola / szkoły oraz oznaczenie klasy lub nazwę zawodu)

................................................................................................................................................................
(imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów*)

* właściwe podkreślić

……………………………………………………………...…………………………........................
(adres zamieszkania rodziców/prawnych opiekunów*)

………………………………………………………………………………………........................
(adres rodziców/prawnych opiekunów* do korespondencji)

Uzasadnienie wniosku
prosimy o: określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym dziecka lub ucznia zgodnie z art. 94 § 1 lub
art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz.
682).
……………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy
1. Do wniosku załączam dokumentację uzasadniającą wniosek:
 wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki aktualnych obserwacji / badań:
lekarskich / psychologicznych / pedagogicznych / logopedycznych / innych …………………...
 dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego;
 poprzednio wydane orzeczenia lub opinie.
2. Dziecko/uczeń był/nie był badany* w publicznej/niepublicznej* poradni psychologicznopedagogicznej ……………………………………………………………………………………
(nazwa poradni psychologiczno-pedagogicznej)

i otrzymał/nie otrzymał* orzeczenie/opinie*.
3. Dziecko/uczeń posługuje się/nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym
lub wymaga/nie wymaga*
stosowania wspomagających lub alternatywnych metod
komunikacji w postaci ……………………………………………………………………….…...
4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa
w art. 6 ust. 1 litera a RODO, w celu wydania orzeczenia lub opinii.

5. Wnioskuję o udział / wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział w posiedzeniu Zespołu
Orzekającego innych osób: psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub innych specjalistów*
……………………………………………………..……...
6. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego
nauczyciela, wychowawcę, specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, pomocy
nauczyciela, asystenta nauczyciela, osoby niebędącej nauczycielem, asystenta wychowawcy
świetlicy, pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej wyznaczonych przez ich
dyrektora*
7. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na doręczenie pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
……………………………….
czytelny podpis wnioskodawcy
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 w sprawie opinii i orzeczeń wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1743).
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) – obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

* właściwe podkreślić

