
Wniosek nr  11 

 
………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

             Sandomierz dnia …………………… 

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

(adres domowy) 

 

 

………………………………………………….................... 
(nr telefonu) 

 

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

(adres mail) 

 

 

Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Sandomierzu 

 

WNIOSEK o wydanie 

 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego  

 orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego 

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego 

 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (indywidualnych/zespołowych) 

 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

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

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

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

Nazwa i adres placówki ……………………………………………………………………......... 

………………………………………………………………………………Klasa ……….......... 

Nazwa zawodu (dotyczy szkoły branżowej i technikum) ……………………………………………………………… 

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

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

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

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

 
 

(adres zamieszkania) 

……………………………………………………………………            ………………………………………………………………… 

(adres do korespondencji) (adres do korespondencji) 

Informacja o stosowanych przez dziecko/ucznia metodach komunikowania się 

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

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

Orzeczenie potrzebne jest (proszę określić cel i uzasadnienie, dla którego niezbędne jest 

uzyskanie opinii lub orzeczenia) 

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

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

Numer poprzedniej opinii lub orzeczenia ……………………………………………………… 

Nazwa Poradni wydającej poprzednie orzeczenie lub opinie 

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

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

 

                                                                                                                                     .............................................................. 
 (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Wniosek nr  11 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, w celu wydania orzeczenia lub opinii. 

 

........................................................................... 
                                                                                                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na udział w posiedzeniu zespołu orzekającego (§ 4 ust. 4 pkt. 1 i pkt. 2 

rozporządzenie MEN z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające w 

publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743):  

a) nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub 

uczniem w przedszkole, szkole, ośrodku lub placówce, 

b) asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa 

w art. 15 ust. 7 ustawy, 

c) pomoc nauczyciela;                 d) asystent edukacji romskiej 

 na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – 

inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wymienieni w ust. 2 

pkt. 2-5. 

 

…….............................................................. 
                                                                                                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 4 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) oświadczam, że jestem: 

a) rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, 

b) osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem. 

 

..................................................................... 
                                                                                                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna)  

Zgodnie z § 6 ust. 2 pkt. 5 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) oświadczam, że: 

a) wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

b) nie wyrażam zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

................................................................... 
                                                                                                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

Zgodnie z § 6 ust. 3 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) wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację 

uzasadniającą wniosek, w szczególności: 

 wydane przez specjalistów opinie, 

 zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, 

 dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, 

 poprzednio wydane orzeczenia (jeżeli takie zostały wydane). 

................................................................... 
                                                                                                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych mojego dziecka przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu 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 (Rozporządzenie PEiR w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i swobodnym przepływie takich danych. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie  danych osobowych (tekst jedn.: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.). 

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

                                                                                                                                     (podpis rodzica/prawnego opiekuna) 

 


