
Wniosek o wydanie orzeczenia 
Zespół Orzekający w PC Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 

działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (D.U. poz. 1743) 
 

Wniosek o wydanie 
1)

 

□ orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

□ orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego 

□ orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania 

□ orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  

□ opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
1)

właściwe zaznaczyć 
 

PESEL dziecka 

 
 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka/ucznia………………………………………………………….…….…… 

1. Datę i miejsce urodzenia dziecka/ucznia …………………………………………………………………. 

2. Adres zamieszkania dziecka/ucznia………………………………………………………………………... 

3. Nazwa przedszkola, szkoły lub placówki……………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………klasa…………………… 

adres………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa zawodu (w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe)………………………………………............. 

4. Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów………………………………………..………………. 

5. Adres zamieszkania rodziców /opiekunów prawnych…………………………………………………...... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6.   Określenie przyczyny i celu wydania orzeczenia/opinii …………............................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Czy dziecko/uczeń miał wcześniej wydaną opinię lub orzeczenie 

□ TAK □ NIE 

Dane Poradni/adres (jeśli zaznaczono  TAK) ……………………………………………………………………. 

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

8. Czy dziecko/uczeń wymaga: 

 wspomagających metod komunikacji (AAC) □ TAK □ NIE 

 nie posługuje się językiem polskim  w stopniu komunikatywnym □ TAK □ NIE 

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

(adres poczty elektronicznej ) (numer telefonu wnioskodawcy ) (podpis wnioskodawcy) 

  

Wnioskodawca dołącza następującą dokumentację: 
□ wydane przez specjalistów opinie (pedagoga, psychologa, logopedy, nauczyciela), 

□ zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, 

□ dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego, 

□ aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, 

□ poprzednio wydane orzeczenia lub opinie (jeżeli takie zostały wydane w innej placówce niż nasza), 

□ w przypadku wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie        

o stanie zdrowia dziecka lub ucznia. 

           

 



OŚWIADCZENIA 

1) wyrażam zgodę na ewentualny udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego: 

 nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia 

z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce 
2)

…………………………………
 asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których 

mowa w art. 15 ust.7 ustawy……………………………………………………………………………………...

 pomocy nauczyciela……………………………………………………………………………………………...

 asystenta edukacji romskiej………………………………………………………………………………………

 innych osób wskazanych przez dyrektora placówki…………………………………………………………......

 innych osób, w szczególności psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub specjalisty.
2) 

właściwe zaznaczyć i można podać nazwisko nauczyciela/specjalisty) 
 

2) oświadczam, że jestem: 

□ rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, 

□ prawnym opiekunem dziecka lub ucznia 

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

 

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

 

 Poradnia przyjmuje tylko kompletne wnioski, z wyżej wymienionymi załącznikami. 
 

 

Zostałem powiadomiony o terminie Zespołu Orzekającego 

oraz możliwości uczestnictwa w posiedzeniu Zespołu i przedstawieniu swojego stanowiska: 

 

 

…………………………………………..….. ……………………………… 
(data  posiedzenia Zespołu Orzekającego) (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie 

danych zwykłych
3)  

a także szczególnej kategorii
4)

  danych osobowych dziecka 
 

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a oraz art. 9  pkt. 2 ust. 1 lit. a   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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 
 

Udzielam zgody Administratorowi Danych – dla Dyrektora Powiatowego Centrum Poradnictwa 

Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie, ul. Parkowa 2, na przetwarzanie 

danych dziecka  

 

                                                     …......................................................... 
                                                                 (imię i nazwisko dziecka) 

 

□ w zakresie: danych zawartych we wniosku o wydanie orzeczenia przez Zespół Orzekający w PC Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Dzierżoniowie  dla celów – wydania orzeczenia/opinii o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
 

 
Mam świadomość, że podane dane we wniosku mają charakter danych szczególnej kategorii i wymagają zgody 

na ich przetwarzanie, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a  oraz  z art. 9 pkt. 2 ust.1 lit. a. Mam świadomość, że bez mojej 

wyraźnej zgody ww. dane mogą być udostępniane innym podmiotom zgodnie z prawem oraz że przysługuje mi 

prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania. Zostałem/łam poinformowany/a/ przez 

Administratora Danych, iż mam prawo do odwołania zgody w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

Zgody udzielam dobrowolnie. Jednocześnie potwierdzam, iż zapoznałem/am/ się z klauzulą informacyjną. 

 

 

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

                                                                                                                                                   (data, podpis osoby udzielającej zgody) 

_____________________________________ 

 
3)  Dane zwykłe wg RODO - art. 4 pkt. 1 – „dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane 

dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora 

takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

4)  Dane szczególnej kategorii, to dane które dotyczą pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonania religijnego lub światopoglądowego, 

przynależności do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub 

danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby. 

https://gdpr.pl/dane-osobowe

