
                                            Czerwionka-Leszczyny, dnia………………

WNIOSEK
do Zespołu Orzekającego przy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 

w Czerwionce-Leszczynach
Na podstawie art.127ust.18ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r.poz.996 z późn. zm.)

•   o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
•   o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
•   o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
•   o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjnych
•   o wydanie opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

1.    …………………………………………………………………………………………………....................................
Imię i nazwisko dziecka/ucznia

2.    ……………………………………………………………………….............................................................................
                                                  Data i miejsce urodzenia

3.    ….....................................................................................................................................................................................
 PESEL lub seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka/ucznia

4.    ………………………………………………………………………………………………….....................................
Adres zamieszkania dziecka/ ucznia

5.    ………………………………………………………………………………………………….....................................
Nazwa i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka

6.    ………………………………………………………………………………………………….....................................
Oddział lub klasa, do której dziecko/uczeń uczęszcza

7.    ………………………………………………………………………………………………….....................................
Nazwa zawodu - w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe

8.   ……………………………………………………………………………………………………………......................
                                             Imiona i Nazwiska rodziców dziecka/ucznia  

9. ……………………………………………………………………………………………………………………...........
    Adres zamieszkania

10. …………………………………………………………………………………………………………………….........
               Adres do korespondencji

11. ………………………………………………………………………………………………………………………….
         Określenie przyczyny, dla których niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii

12. …………………………………………………………………………………………………………………………
         Określenie celu, dla których niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii

13……………………………………………………………………………………………………………………………
          Informacja o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach

14……………………………………………………………………………………………………………………………
Informacja o stosowanych metodach komunikowania się

15……………………………………………………………………………………………………………………………
Adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy



16.  Do wniosku dołączam wyniki aktualnych badań:
                      •    lekarskich,
                      •    psychologicznych,
                      •    pedagogicznych,
                      •    logopedycznych,
                      •    innych (jakich)…………………………………………………………………………..

17. Oświadczam, że zostałam (em) poinformowana (y) o możliwości wzięcia udziału w posiedzeniu Zespołu w części   
dotyczącej mojego dziecka, które odbędzie się w dniu: ………………………………………………………………. 

18.Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)
2016/679  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem  danych
osobowych  i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

….........................................................
podpis wnioskodawcy

19.Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo w posiedzeniach zespołu orzekającego innych zaproszonych 
osób, zgodnie z wnioskiem przewodniczącego ZO.

20. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo w posiedzeniach zespołu orzekającego zgodnie z wnioskiem 
rodzica dziecka/ucznia, pełnoletniego ucznia (psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub innego specjalisty).

21.Oświadczam, że jestem rodzicem, prawnym opiekunem lub osobą sprawującą pieczę zastępczą.

22. Oświadczam, że wyrażam/nie wyrażam zgody na doręczenie pisma za pomocą komunikacji elektronicznej.

…………………………………………….          
Data i podpis wnioskodawcy                                

* właściwe podkreślić                                              


