
 
 

 

WNIOSEK 

 do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach 

        o wydanie: 

    orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego * 

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania*  

 orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego*  

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

 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka* 

    uchylenia orzeczenia o potrzebie ........................................................................... * 

 
I . DANE DZIECKA/ UCZNIA: 

IMIĘ  

NAZWISKO  

Data 

urodzenia 
 

Miejsce 

urodzenia 
 PESEL            

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka/ucznia 
 

Adres zamieszkania 

dziecka / ucznia 

 
 

ulica i nr domu 

 
__ __ - __ __ __ 

kod pocztowy 

 
 

miejscowość 

Nazwa, numer i adres  

przedszkola/szkoły/ośrodka 

do której uczęszcza dziecko 

 klasa 
 

 

oddział  

Nazwa zawodu, w przypadku 

ucznia szkoły prowadzącej 

kształcenie zawodowe 

 

Stan zdrowia dziecka 

 

 

(wada wzroku, wada słuchu, choroby neurologiczne, choroby przewlekłe, inne)   

 
II.  DANE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

Imię i nazwisko 

matki/opiekuna prawnego 

 Imię i nazwisko ojca/ 

opiekuna prawnego 

 

Telefon kontaktowy 

matki/opiekuna prawnego 

 Telefon kontaktowy 

ojca/opiekuna 

prawnego 

 

Adres zamieszkania rodziców 

/opiekunów prawnych 

dziecka /ucznia 

 
 

ulica i nr domu 

 
__ __ - __ __ __ 

kod pocztowy 

 
 

miejscowość 

 
III. UZASADNIENIE WNIOSKU (określenie przyczyny i celu dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia/opinii: 

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

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

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

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

 

IV.  DODATKOWE INFORMACJE: 

Wyrażam zgodę na kontakt w sprawie mojego dziecka z nauczycielami w szkole/przedszkolu. tak nie 

Czy dziecko/ uczeń posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym? tak nie 

Czy dziecko/ uczeń wymaga alternatywnych metod komunikacji (AAC)? tak nie 

Informacja o poprzednio wydanych dla dziecka (ucznia) orzeczeniach lub opiniach. tak nie* 

* proszę  zaznaczy ć właściwe    

 

 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Rybickiego 6   

tel./faks: 046 833 28 28, e-mail:sekretariat@poradnia-skierniewice.pl, www.poradnia-skierniewice.pl 

 

http://www.poradnia-skierniewice.pl/


 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Rybickiego 6   

tel./faks: 046 833 28 28, e-mail:sekretariat@poradnia-skierniewice.pl, www.poradnia-skierniewice.pl 

 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: 

 

1. Wrażam zgodę na wykorzystanie dokumentacji mojego dziecka zgromadzonej w Karcie 

Indywidualnej/Teczce Indywidualnej w Poradni oraz na umieszczenie informacji o stanie zdrowia 

mojego dziecka w Orzeczeniu lub opinii.                                                                    TAK / NIE* 

 

2. Wyrażam zgodę na włączenie w skład Zespołu Orzekającego z głosem doradczym osób o których 

mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 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)                        TAK / NIE* 

 

3. 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).          

                                                    TAK / NIE* 

 

4. Oświadczam, że zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jestem:  

□ rodzicem posiadającym prawa rodzicielskie nad dzieckiem lub uczniem* 

□ prawnym opiekunem dziecka lub ucznia* 

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

 

5. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o terminie i możliwości wzięcia udziału                          

w posiedzeniu Zespołu Orzekającego w części dotyczącej mojego dziecka i przedstawienia swojego 

stanowiska § 4 ust. 5.                          TAK / NIE* 

 

6. Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą 

wniosek - ZAŁĄCZNIKI DOŁĄCZONE DO WNIOSKU: 

 wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań 

psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych  i lekarskich (przeprowadzonych w innych 

poradniach, ośrodkach, placówkach, gabinetach) * 

 dokumentacja medyczna dotycząca leczenia specjalistycznego* 

 zaświadczenie lekarskie  o stanie zdrowia dziecka lub ucznia* 

 aktualny audiogram tonalny  - w przypadku stwierdzonego niedosłuchu* 

 poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane* 

 kserokopia orzeczenia wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności* 

 inne ........................................................................................................................ ......................................  

 

Wniosek składam za wiedzą i zgodą (np. ojca dziecka)  

 

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

 

 
         ……………………………………                                          ................................................................................................                             
                          (miejscowość, data)                                                                       (czytelny podpis wnioskodawcy/podpis elektroniczny) 

 

 

Wpłynęło dnia …………………………………………………………………………… 

Podpis osoby przyjmującej wniosek …………………………………………………… 

______________ 
* proszę  zaznaczyć właściwe    

 

 

http://www.poradnia-skierniewice.pl/


 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                      

27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE               

(dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

 

1. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Rybickiego 6, 96-100 Skierniewice. Kontakt z administratorem jest 

możliwy także za pomocą adresu mailowego: dyrektor@poradnia-skierniewice.pl,  

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Aleksandra Cnota - Mikołajec. Kontakt z inspektorem 

jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl,  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie orzeczenia lub 

opinii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, a także na podstawie ustawy                       

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz 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. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, a także  

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorem 

przetwarzają jego dane,  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego 

w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach 

prawa.  

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 

7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  

b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 17 RODO oraz art. 18 

RODO,  

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  

e) do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,  

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) należy 

skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

9. Podanie danych wymaganych przepisami jest niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wydanie 

orzeczenia lub opinii. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia tego 

wniosku. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane w sposób 

zautomatyzowany.  
 

mailto:dyrektor@poradnia-skierniewice.pl

