WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA/OPINII
(proszę zaznaczyć właściwy rodzaj orzeczenia/opinii)
Opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, u którego wykryto niepełnosprawność
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność
(zaznaczyć rodzaj niepełnosprawności dziecka w przypadku w/w orzeczenia lub/i opinii):

niesłyszące
słabosłyszące
niewidome
słabowidzące
niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym
niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym
z autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera
z niepełnosprawnościami sprzężonymi (co najmniej 2 z powyższych)

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na
niedostosowanie społeczne
zagrożenie niedostosowaniem społecznym
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych/zespołowych
DANE DZIECKA/UCZNIA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
imię / imiona i nazwisko dziecka

PESEL
seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka

lub

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
data urodzenia

miejsce urodzenia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
pełny adres zamieszkania z kodem pocztowym

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
pełna nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
oznaczenie oddziału/klasy, nazwa zawodu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
imiona i nazwiska rodziców
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres zamieszkania rodziców

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
adres rodziców do korespondencji /jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/

Określenie celu i przyczyny, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Informacja o poprzednio wydanych przez poradnię dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach:
➢ Czy Poradnia wydała już wcześniej dziecku/uczniowi orzeczenie lub opinię
TAK
NIE
➢ Jeśli tak jakie/ jaką ………………………………………………………………………………………
➢ Nazwa poradni, która wydała orzeczenie/opinię: ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Informacja o stosowanych metodach komunikowania się dziecka/ucznia:
➢ Czy porozumiewa się werbalnie?
➢ Czy posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym?
➢ Czy korzysta z alternatywnych/wspomagających metod komunikacji?

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

➢ Dodatkowe
informacje…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

……………………………………………….
Nr telefonu wnioskodawcy

………………………………………………….…………..
adres poczty elektronicznej wnioskodawcy

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 07.09.2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające
w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych / Dz. U. z 2017r., poz. 1743/.

1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której 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 wnioskodawcy

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na udział w zespole
orzekającym z głosem doradczym na wniosek Przewodniczącego Zespołu Orzekającego.
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Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na udział w zespole orzekającym na wniosek Przewodniczącego
Zespołu Orzekającego: /
a) nauczyciela, wychowawcy grup wychowawczych i specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem/
uczniem w przedszkolu/szkole/ośrodku /placówce
b) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy
c) pomocy nauczyciela
d) asystenta edukacji romskiej
….………………………...
podpis wnioskodawcy

/ Uwaga: osoby wyznacza dyrektor przedszkola / szkoły /placówki/
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, na udział w zespole
orzekającym z głosem doradczym na wniosek rodzica dziecka/ ucznia/ pełnoletniego ucznia
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na udział w zespole orzekającym na wniosek rodzica dziecka/
ucznia *podkreślić właściwe
➢ psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub specjalisty innego niż wymienionego w punkcie 2
niniejszego wniosku
➢ Jeśli tak, należy podać dane umożliwiające zawiadomienie wskazanej osoby o terminie posiedzenia
zespołu orzekającego: (imię i nazwisko, adres) ……………………………………….……..……………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
*podkreślić właściwe

………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

4. Oświadczenie wnioskodawcy, że jest on 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:
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 2017 r. poz 682).
………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

5. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą
środków komunikacji elektronicznej:
Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody* na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej:
*podkreślić właściwe

………………………………………………………
podpis wnioskodawcy

(§ 6.3.)WNIOSKODAWCA DOŁĄCZA DO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA LUB OPINII
DOKUMENTACJĘ UZASADNIAJĄCĄ WNIOSEK:
------------------------

TAK

NIE

➢ Wyniki obserwacji/badań psychologa/pedagoga/lekarza -----------------------

TAK

NIE

➢ Dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego --------------

TAK

NIE

➢ Opinie/zaświadczenia wydane przez specjalistów
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➢ Poprzednio wydane orzeczenia lub opinie -------------------------------------------

TAK

NIE

➢ Opinię przedszkola/szkoły/placówki ---------------------------------------------------

TAK

NIE

➢ Inne dokumenty (jakie?) -------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatkowe ustalenia z wnioskodawcą: ……………………………………………….……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
POUCZENIE: (§ 4. 5.) Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu
i przedstawić swoje stanowisko.

Deklaruję udział

Nie deklaruje udziału

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ul. Kasztanowa

3, 49-200 Grodków, pppgrodkow@op.pl.
2)

Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu załatwienia niniejszej sprawy - realizacji zadań nałożonych
na szkołę, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
3) przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu
o ochronie
danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych jest dostępna: na stronie szkoły – poradniagrodkow.pl w wersji papierowej
w sekretariacie szkoły, na tablicach ogłoszeń.
.
dziecka)
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