
Imię i nazwisko wnioskodawcy:    miejscowość: ............................., dnia .................... 

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

Numer telefonu: 

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

 

 

                                                                       Do Zespołu Orzekającego 

                                                                                      Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

                                                w Pyskowicach 

 

W n i o s e k   o   w y d a n i e  
 (właściwe podkreślić) 

 

 orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz 

niedostosowanej społecznie 

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania  

 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
 

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 (Dz.U.  2017 poz. 1743) 
 

imię (imiona) i nazwisko dziecka:.........................................................................................................................., 

data i miejsce urodzenia: ............................................................................ Pesel: 

 

adres zamieszkania dziecka: …….........................................................................................................................., 

adres przedszkola, szkoły lub ośrodka:.................................................................................................................., 

oznaczenie klasy: ......................................................, 

nazwa zawodu (w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe):………………………….., 

imiona i nazwiska rodziców……………………….…..........................................................................................., 

adres zamieszkania: ..............................................................................................................................................., 

adres do korespondencji i adres e-mail:……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….., 

Określenie przyczyny i celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii: 

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

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

Informacja o poprzednio wydanych dla dziecka orzeczeniach lub opiniach jeżeli takie zostały wydane (proszę wskazać 

nazwę poradni, w której działał zespół,  a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, nazwę tej poradni): ………………………………………………………………………          

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

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

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

Informacja o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających 

lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym: 

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

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

 

 

 

       ............................................................... 
                                                                                          (czytelny podpis wnioskodawcy) 
    

 

 

 

 

 

 

           



Oświadczenia! 
      

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na uczestniczenie w posiedzeniu zespołu orzekającego z głosem doradczym 

specjalistów…………………………… zgodnie z § 4 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) 
 

 

 

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

 

 

Wnioskuję/ nie wnioskuję* o udział w posiedzeniu zespołu orzekającego innych osób w szczególności: 

psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub innego specjalisty…………………………………… 

 

 

 

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

       

 

Oświadczam, że jestem (właściwe wpisać ) ………………………………………………………………………. 

rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub 

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

 

 

 

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

 

 

Wyrażam/ nie wyrażam* zgody na dostarczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

 

 

 

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

 
 

Dostarczone załączniki uzasadniające wniosek: 
 

Załączniki (dokumentacja uzasadniająca wniosek w szczególności wyniki obserwacji i badań psychologicznych, 

pedagogicznych , lekarskich. Zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka,  orzeczenia lub opinie wydane wcześniej przez 

inne poradnie): 

- ....................................... 

       -      ………………………... 

       -      ………………………… 

 
 

 

Zespół odbędzie się dnia: ……………………   i wnioskodawca ma prawo brać udział w posiedzeniu zespołu orzekającego. 

 

Wyniki przeprowadzonych w Poradni obserwacji i badań zostaną dołączone do wniosku. 

Przewodnicząca Zespołu Orzekającego ma prawo zwrócić się do dyrektora przedszkola/szkoły o opinię w sprawię sytuacji 

dydaktycznej i wychowawczej dziecka.  

 
   
 

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

 

 
                                                                                  

*właściwe podkreślić 

 
 

 

 
 



 

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administrator 

i Inspektor 

Ochrony Danych 

 Administratorem danych osobowych objętych niniejszym wnioskiem oraz jego załącznikami jest 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pyskowicach, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 

44-120 Pyskowice (dalej: „Poradnia”). 

 Nadzór nad prawidłowością, w tym bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych, 

sprawuje powołany w tym celu przez Poradnię Inspektor Ochrony Danych Osobowych; kontakt 

pod adresem e-mail: ppppyskowice@poczta.onet.pl 
Cel przetwarzania  Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

 wydania przez działający w poradni zespół orzekający orzeczenia lub opinii, zgodnie z 

treścią wniosku i odpowiednimi przepisami prawa 

 prowadzenia dokumentacji wewnętrznej, wymaganej przepisami prawa. 
Podstawa 

przetwarzania 

danych 

 Podstawę przetwarzania przez Poradnię podanych we wniosku danych osobowych stanowi 

obowiązek prawny ciążący na Poradni, jako administratorze danych. Przetwarzanie tych danych 

jest niezbędne, by możliwym było: 

 rozpoznanie złożonego przez Państwa wniosku, 

 wydanie przez działający w poradni zespół orzekający orzeczenia lub opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

 prowadzenie dokumentacji wewnętrznej, przewidzianej przepisami prawa. 

Kwestię tą regulują: 

1) Rozporządzenie MEN  z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania poradni 

psychologiczno-pedagogicznych.  

2) Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017r. w spr. orzeczeń wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.  
Obligatoryjność 

podania danych 
 Podanie wskazanych wyżej danych osobowych  jest obowiązkowe w tym sensie, że 

ich niepodanie skutkować będzie odmową wydania orzeczenia bądź opinii. Jednocześnie samo 

ubieganie się o wydanie orzeczenia lub opinii jest dobrowolne, a złożony w tym zakresie wniosek 

może zostać cofnięty do momentu wydania orzeczenia lub opinii.  
Dodatkowi 

uczestnicy 

posiedzenia 

 Jeśli wyrażono w tym zakresie zgodę, w posiedzeniach zespołu mogą uczestniczyć, z głosem 

doradczym, nauczyciele, wychowawcy bądź inni specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem, 

wskazani w treści stosownego oświadczenia.  
Odbiorcy danych  Odbiorcami danych osobowych mogą stać się wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  
Okres 

przechowywania 
 Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów 

wskazanych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

prawa. 
Państwa 

uprawnienia 
 W stosunku do przetwarzanych przez Poradnię Państwa danych osobowych oraz danych 

osobowych Państwa dziecka, mają Państwo uprawnienie do: 

 dostępu do tych danych osobowych, 

 sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one 

kompletne (art. 16 RODO), 

 żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy czym w odniesieniu do 

sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze, prawo to może być realizowane z ograniczeniem do przypadków wskazanych 

odpowiednio w art. 17 ust. 1 RODO (w stosunku do usunięcia)  oraz 18 ust. 1 RODO (w stosunku do 

ograniczenia); 

 przenoszenia danych (art. 20 RODO). 
Profilowanie  Dane osobowe nie będą przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany 

ani nie będą poddawane profilowaniu. 
Skargi  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 
 
 

 

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

         (czytelny podpis) 

 


