
 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna                                                                     

              w Grudziądzu                       

Grudziądz, dn.  ……………………… 

  
Zespół Orzekający 

                 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
        w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 

 

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii o potrzebie:* 
1. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

2. indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

3. indywidualnego nauczania, 

4. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych zespołowych/indywidualnych, 

5. kształcenia specjalnego*. 

 

__________________________________________________________________________________ 
(imię, imiona i nazwisko dziecka lub ucznia) 

 

__________________________________________________________________________________ 
      (data i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia)                                          (numer PESEL dziecka lub ucznia) 

 
 

__________________________________________________________________________________ 
(adres zamieszkania dziecka lub ucznia) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(nazwa i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka; oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza/ klasa,          

nazwa zawodu w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe)  

 

__________________________________________________________________________________ 
(imiona i nazwiska rodziców, prawnych opiekunów dziecka lub ucznia) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(adres zamieszkania rodziców, prawnych opiekunów dziecka lub ucznia)  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(adres do korespondencji jeżeli jest inny niż adres zamieszkania rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub ucznia) 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(adres poczty elektronicznej i nr telefonu) 

 

1. Określenie przyczyny i celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

*właściwe podkreślić 



 

 

2. Informacja o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach: 

• nie był badany w poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

• miał wydaną opinię/orzeczenie* o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, 

indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych, wczesnego wspomagania rozwoju przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 

w ...................................................................................................................................................................... 

 

3. Informacja o stosowanych metodach komunikacji – podać w przypadku, gdy dziecko lub uczeń wymaga 

wspomagających  lub alternatywnych metod komunikacji lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu 

komunikatywnym  

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

 

                                                                                                    ………………………………………. 
                                                                                                                                                 (podpis wnioskodawcy) 

Oświadczenia wnioskodawcy 
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art.7 i 9 g 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 i  ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) w celu 

wydania orzeczenia lub opinii. 

 

2. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody:* 

aby w posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym,  na wniosek przewodniczącego zespołu i za moją zgodą 

mogli uczestniczyć: 

      a) nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia      

             z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,  

      b)    asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy,   

             o których mowa w art.15 ust. 7 ustawy, 

c)  pomoc nauczyciela, 

d)  asystent edukacji romskiej  

e)  – wyznaczeni przez ich dyrektora. 

 

3. Nie wnioskuję/wnioskuję lub wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*  

aby w posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, uczestniczyły inne osoby w szczególności psycholog, 

pedagog, lekarz lub specjalista w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli 

ich udział w pracach zespołu jest niezbędny, inni niż wymienieni powyżej (kto?)  

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

4. 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).  

 

5. Wnioskodawca jest dla dziecka / ucznia*: matką, ojcem, opiekunem prawnym* -jeśli opiekunem prawnym 

należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego sprawowanie pieczy zastępczej/opieki prawnej. 

6. Do wniosku dołączam następującą dokumentację:  

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

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

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

7. Przyjmuję do wiadomości, że poradnia może zwrócić się do przedszkola / szkoły o informację  na temat 

sytuacji dydaktycznej i wychowawczej mojego dziecka / ucznia. 

8. Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane są prawdziwe. 

 

………………………………. 
                                                                                                                                                        (podpis wnioskodawcy) 

 
Działając na podstawie art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i 949) oraz 

Rozporządzenia 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). 

 

 

* właściwe podkreślić 


