Ostrowiec Św., ……………………..
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA
IMIONA DZIECKA ……………………………………………………………….
NAZWISKO ……………………………………………………………………….
DATA I MIEJSCE URODZENIA……………………….………………………..
MIEJSCE ZAMIESZKANIA………………………………………………………
PESEL…………………………………….
NAZWA I ADRES SZKOŁY……………………………………………………..
KLASA, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA …………………………………………….
IMIONA I NAZWISKO RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓW…………..
………………………………………………………………………………………
MIEJSCE ZAMIESZKANIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW……...
………………………………………………………………………………………
NUMER TELEFONU……………………………………………………………...
CEL UZYSKANIA ORZECZENIA…………………………………………….
...…………………………………………………………………………………….
UZASADNIENIE

WNIOSKU…………………………………………………..

...…………………………………………………………………………………….
ZAŁĄCZNIKI:
1. ………………………………..
2. ………………………………...
3. ………………………………..
PODPIS WNIOSKODAWCÓW
( Rodziców/Prawnych opiekunów)
……………………………
Uwaga:
1. Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, a w szczególności wydane
przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych,
pedagogicznych i lekarskich, inną posiadana dokumentację uzasadniająca wniosek.

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego: dzień…………….godz…………
Wnioskodawca został powiadomiony o terminie posiedzenia Zespołu
Orzekającego:
1. Osobiście:

Oświadczam, że zostałem/ zostałam poinformowany/a o terminie posiedzenia
zespołu i możliwości uczestniczenia w posiedzeniu zespołu oraz możliwości
przedstawienia swojego stanowiska.
Podpis osoby przyjmującej oświadczenie

……………………………………….

PODPIS WNIOSKODAWCÓW
( Rodziców/Prawnych opiekunów)
………………………………………

2. Listownie
………………………………………………..
(data wysłania)

Oświadczam, że zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie i
przetwarzanie przez Administratora danych osobowych, tj. przez Poradnię psychologicznopedagogiczną w Ostrowcu Św. ul. Żeromskiego 5 danych osobowych moich i mojego dziecka ,
członków mojej rodziny w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej
placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na
rzecz dzieci, a szczególności w zakresie tej formy jej działalności, z której korzystam ja lub moje
dziecko którego jestem reprezentantem ustawowym.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do tych danych,
możliwość uzupełniania, uaktualniania oraz żądania sprostowania w razie stwierdzenia, że
dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz, że podanie danych jest
dobrowolne.

Druk zgodny z Rozporządzeniem MENiS z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

