Żyrardów, dnia ..................................
WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ŻYRARDOWIE
Imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia ......................................................................…………..
Data i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia .................................................................................…...
PESEL/Nr Dokumentu tożsamości ...............…………………………………………………………
Adres zamieszkania dziecka lub ucznia.............................................................................................…
Nazwa i adres przedszkola, szkoły, lub ośrodka …………………………..........................................
................................................................................................................................................................
.............................................................................................oddział w szkole .......................................
Nazwa zawodu (ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe) ...................................................
Imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia ...........................................................................……
................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania rodziców........................................................................…………………………
.....................................................................................................................................………………...
Adres do korespondencji .........................................................................................................………..
Cel złożenia wniosku: (właściwe podkreślić)
−

wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

−

wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

−

wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego

−

wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

−

wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Przyczyna składania wniosku: …..........................................................................................................
Informacja o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie
zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni (w tym niepubliczne)……………………
…...……………………………………………………………………………………………………

Informacja o stosowanych metodach komunikacji – w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga
wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji lub nie posługuje się językiem polskim
w stopniu w stopniu komunikatywnym………………………………………………………………..
telefon……………………………………..e-mail…………………………………………………….
………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania orzeczenia lub opinii zgodnie z art. 23 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r poz. 922).
2) Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody na udział w posiedzeniu zespołu głosu doradczego.
3) Wnioskuję, lub wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody na udział w posiedzeniu innych osób w szczególności
psychologa, pedagoga , logopedy, lekarza lub specjalisty innego niż wymienieni.
………………………………………………………………………………………………………………………………
4) 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.
5) Wyrażam zgodę, nie wyrażam zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Do wniosku dołączam:
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

