Ostrowiec Św., dn. ………..……..

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA/ OPINII
do Zespołu Orzekającego
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowcu Św.
Imię (imiona) i nazwisko dziecka/ ucznia................................................................................
………….………………………………………………………………………………….....
Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………..
PESEL lub seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość ..…………………...………………………...
Adres zamieszkania dziecka/ ucznia ..…………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………..
Numer telefonu i/lub adres e-mail ...…...……………………………………………………
Nazwa i adres przedszkola/ szkoły ………………………………...…oddział/ klasa …………

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów .…………………...…………………..
………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania rodziców/ prawnych opiekunów …………………………………….....
………………………………………………………………………………………………..
Adres do korespondencji* .…………………………………………………………………..
Cel uzyskania orzeczenia (proszę zaznaczyć właściwy):

□ wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
□ wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
□ wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego

□ wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
□ wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
W przypadku potrzeby wydania dziecku lub uczniowi dwóch rodzajów orzeczeń albo orzeczenia
i opinii albo dwóch rodzajów orzeczeń i opinii – wnioskodawca składa jeden wniosek.
Orzeczenie (opinia) potrzebne jest (proszę określić cel i przyczynę, dla której niezbędne jest
uzyskanie orzeczenia (opinii): ......…………………………………………..……………………….
………………………………………………………………………………………………………...
Czy dziecko było badane w poradni psychologiczno- pedagogicznej?

TAK / NIE

*jeżeli jest inny niż adres zamieszkania

Informacja o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli
takie zostały wydane:

data wydania ostatniego orzeczenia/ opinii: …………………………………………...
nazwa poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię,
a w przypadku opinii wydawanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej – nazwa niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej:
…………………………………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………………………………...
Informacje dodatkowe dot. problemów z komunikowaniem się (czy dziecko/uczeń wymaga
wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem
polskim w stopniu komunikatywnym? ) ………………………………..………………………

…………………………………………..……………………………………………………
Załączniki:
1. ……………………………………………….
2. ……………………………………………….
3. …..…………………………………………...
4. ………………………………………………
Uwaga:
1. Zgodnie z §6 ust. 3 Rozporządzenia, do wniosku należy dołączyć dokumentację
uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz
wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, inną posiadaną dokumentację
uzasadniającą wniosek.
2. Wniosek o wydanie orzeczenia wnioskodawca pobiera dobrowolnie z sekretariatu Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej lub strony internetowej www.pp-p.ostrowiec.pl bądź pisze
samodzielnie z uwzględnieniem wymaganych danych.
Informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 2 Rozporządzenia w celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej
i wychowawczej dziecka lub ucznia, przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora
z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów,
prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia
lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego: dzień ………………… godz. ……………
Wnioskodawca został powiadomiony o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego:
1. osobiście:
Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o terminie posiedzenia zespołu i możliwości
uczestniczenia w posiedzeniu zespołu oraz możliwości przedstawienia swojego stanowiska.
Podpis osoby przyjmującej oświadczenie
PODPISY WNIOSKODAWCÓW
(rodziców/ opiekunów prawnych)
……………………………………….
2.

listownie:
………………………………
(data wysłania)

Oświadczenia:

……………………………………….
……………………………………….

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka, zgodnie
z Rozporządzeniem 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), w celu wydania orzeczenia lub opinii przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Ostrowcu Świętokrzyskim.
2. Oświadczam, że jestem rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem,
prawnym opiekunem dziecka lub ucznia bądź sprawuję pieczę zastępczą nad dzieckiem lub
uczniem (§ 6 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia).
3. Zgodnie z § 4 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub
na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia w posiedzeniu zespołu orzekającego, z głosem
doradczym mogą wziąć udział inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz
lub

specjalista,

którzy

nie

są

zatrudnieni

w

poradni.

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na udział w posiedzeniu zespołu orzekającego
dodatkowych osób.
4. Na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 2 wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* (o której mowa
w § 4 ust. 4 pkt 1) na udział w posiedzeniu zespołu orzekającego z głosem doradczym, na wniosek
przewodniczącego zespołu:
a) nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia
z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
b) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystentem wychowawcy
świetlicy,
c) pomocy nauczyciela,
d) asystenta edukacji romskiej
wyznaczonych przez ich dyrektora.
5. Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

PODPISY WNIOSKODAWCÓW
(rodziców/ prawnych opiekunów)
……………..………………………
……………..………………………
* właściwe podkreślić

