WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA
O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 w sprawie orzeczeń i
opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach
psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2016, poz. 1743)

1. Imię i nazwisko dziecka …………………………………………….………………….….
2. Data i miejsce urodzenia

……………………………………….………………………..

3. Numer PESEL ……………………………………………………………………………..
4. Adres zamieszkania dziecka………………….…………………………………………….
5. Nazwa i adres przedszkola
………………………………………………………………….…………………………..
6. Imiona i nazwiska rodziców dziecka opiekunów prawnych
………………………………………………………………….…………………………..
7. Adres zamieszkania rodziców /opiekunów prawnych:
……………………….……………………………………….…………………………….
Jaka jest przyczyna ubiegania się o wydania orzeczenia/opinii
……………………….……………………………………….…………………………….
8. Jaki jest cel wydania orzeczenia/opinii
………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………….
9. Czy dziecko korzystało z orzeczeń/ opinii ? Jeżeli tak, proszę podać informacje o poprzednio wydanych
dokumentach wraz z nazwą placówki wydającej dokument.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
1. Czy dziecko wymaga stosowania alternatywnych metod komunikowania?
……………………………………………………………………………………
2. Wykaz dokumentacji uzasadniającej wniosek, załączanej do wniosku :
a) wydane przez specjalistów opinie
b) zaświadczenia, wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich
c) dokumentacja medyczna
d) poprzednio wydane orzeczenia, opinie
e) inna dokumentacja uzasadniająca wniosek

podpis wnioskodawcy ……………………
adres poczty elektronicznej…………………
numer telefonu ………………………

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów dziecka:
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2016, poz. 1743)

1

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka
potrzebnych do wydania orzeczenia lub opinii przez zespół orzekający Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym w Krakowie.
podpis rodzica / prawnego opiekuna
………………………………………………
miejscowość i data ………………………….

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na udział w
posiedzeniu zespołu orzekającego następujących osób:
a) nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z
dzieckiem w przedszkolu, szkole lub placówce
b) pomocy nauczyciela
c) asystenta edukacji romskiej wyznaczonych przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki.
podpis rodzica / prawnego opiekuna
………………………………………………
miejscowość i data
……………………...…………………………………………

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na udział w
posiedzeniu zespołu orzekającego innych osób niż pracownicy Poradni wchodzący w skład
zespołu orzekającego, w szczególności:
a) psychologa (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………...………………..
b) pedagoga (imię i nazwisko
……………………………………………………………..……………………...
c) logopedy (imię i nazwisko)
………………………………………………………………………..……………
d) lekarza (imię i nazwisko)
……………………………………………………………………….……………..
e) innego specjalisty (imię i nazwisko, specjalność)
…………………………………………………….……...
podpis rodzica / prawnego opiekuna ………………………
miejscowość i data ………………...………………………

5. Oświadczam, że jestem rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem / prawnym
opiekunem dziecka / osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem
(właściwe podkreślić).
podpis rodzica/prawnego opiekuna
………………………………………………………………
miejscowość i data
……………………...………………………………………

6. Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na doręczanie
pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę, proszę
o podanie adresu mailowego, na który pisma mają zostać wysłane:
…………………………………………………………………………
podpis rodzica / prawnego opiekuna
………………………………………………
miejscowość i data …………………….........

