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…………………………………..           ….…………………………… 
             (imię i nazwisko rodzica)               (miejscowość, dnia) 

 

……………………………………………… 

               (adres zamieszkania) 

      

……………………………….. 
                         (telefon) 

WNIOSEK 

RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 

O DIAGNOZĘW PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W SANDOMIERZU 

 
Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………... 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………..PESEL ……………………... 

Miejsce zamieszkania …………………………………………..……………………………… 

Przedszkole/Szkoła ………………………………………….….KLASA…………………….. 

Rok ostatniego badania w Poradni ……………………………………………………………... 

Cel badania: …………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna      Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 

…………………………………………….        …………………………………………… 

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

Do powyższego wniosku można dołączyć: 

1. Opinię przedszkola/szkoły o dziecku. 

2. Wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych  

i lekarskich (jeśli dziecko było badane). 

3. Opinię wypełnioną przez nauczyciela polonistę (w przypadku ubiegania się o opinię 

dotyczącą dysleksji). 

4. Dowody świadczące o pracy dziecka w przezwyciężaniu trudności w czytaniu  

i pisaniu (od najwcześniejszego okresu nauki szkolnej).  
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Wyrażam zgodę na konsultację w sprawie mojego dziecka z wychowawcą/nauczycielem 

szkoły/przedszkola/placówki. 

              tak □     nie □ 
Przyjmuję do wiadomości iż powyższe dane będą przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia badania w Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Sandomierzu oraz są chronione z najwyższą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

Mam świadomość swojego prawa do wglądu w swoje dane i ich poprawiania.   

 

        …………………………………… 
         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 
Deklaruję, iż podpis jednego rodzica (prawnego opiekuna) na dokumentacji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu 
(wnioski, zapoznanie z dokumentacją dziecka/ucznia i inne) jest równoznaczny z podpisem rodziców (opiekunów prawnych)  

 

…………………………………… 
         (czytelny podpis wnioskodawcy) 

Oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 
Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych mojego 

dziecka przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34, 

27-600 Sandomierz na czas edukacji dziecka w szkole. Cofnięcie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych może nastąpić w każdym momencie po uprzednim poinformowaniu o tym 

fakcie administratora danych. 

 
Podstawa prawna:  

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym 

przepływem takich danych, 

 ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000 ze zm.). 

 

………………………………………….. 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego lub 

pełnoletniego ucznia 


