Warszawa, dnia …………………
…………………………………………
(imiona i nazwiska wnioskodawcy)

…………………………………………….
(numer telefonu i adres poczty elektronicznej)

WNIOSEK DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ NR 13
o wydanie:

 ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO
 ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA
 ORZECZENIA O POTRZEBIE IDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA
PRZEDSZKOLNEGO

 ORZECZENIE O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZYCH
 OPINII WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA
Imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia…………………………………………………………………………
Data i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia…………………...………………………………………………………
PESEL dziecka lub ucznia 1 …………………………………………………………...…………………….....................
Adres zamieszkania dziecka lub ucznia…………………………………………………………………………………...
Nazwa i adres przedszkola, szkoły ………………………………………...………..…..……….......................................
Oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza ………………………………………...…………………..
Imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia ………………………………………...………..…..………..…………
Adres zamieszkania rodziców dziecka lub ucznia ………………………………………...………..…..……………….
Adres do korespondencji rodziców dziecka lub ucznia ………………………………………...………..….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Określenie przyczyny i celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia lub opinii:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….....
Orzeczenia i opinie jakie zostały poprzednio wydane dla dziecka lub ucznia :
Rodzaj orzeczenia / opinii

1

Numer

Data wydania

W przypadku braku numeru PESEL, podaje się serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka /ucznia.

Nazwa poradni

Informacja o stosowanych metodach komunikowania się (w przypadku gdy dziecko lub uczeń ich wymaga lub nie
posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym)……………………………………………………………….

Oświadczam, że jestem przedstawicielem dziecka / ucznia2 zgodnie z art.94§1 lub art.98§1 ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017r. poz. 682 z późn. zm.).
…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody 2na udział, na wniosek Przewodniczącego Zespołu, w
posiedzeniu zespołu :
• specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem w przedszkolu/szkole,
• asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem, o której mowa w art. 15 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawo Oświatowe,
• pomocy nauczyciela,
• asystenta edukacji romskiej
• innej osoby, w szczególności psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty.
…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Wnioskuję o udział w posiedzeniu zespołu orzekającego z głosem doradczym:
Imię i nazwisko

Specjalizacja

Dane kontaktowe

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody na przesyłanie przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną nr 13 informacji
odnośnie wydanego orzeczenia lub opinii w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu środka komunikacji
elektronicznej na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.
…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody3 na przetwarzanie przez Poradnię Psychologiczno –Pedagogiczną nr 13
w Warszawie moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka w celu przeprowadzenia badań oraz wydania
opinii lub orzeczenia. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a (dane zwykłe np.: imię , nazwisko nr PESEL) oraz art. 9 ust 2 lit.
a (szczególne kategorie danych np.: dotyczące stanu zdrowia) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie danych
jest dobrowolne, oraz że wyrażona zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz o prawie dostępu
do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
…………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
22
3

Niewłaściwe skreślić
Niepotrzebne skreślić

Załączniki:
• opinia, zaświadczenie wydane przez specjalistów ………………………...………….. szt.
• wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich …………. szt.
• dokumentacja medyczna leczenia specjalistycznego …………………………………. szt.
• poprzednio wydane orzeczenia lub opinie …………………………………………….. szt.
• zaświadczenia lekarskie ……………………………………………………………….. szt.
• inne ………………………………………………………………, ..………………….. szt.
…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
…………………………………………………….
(data i podpis osoby rejestrującej wniosek )
Podstawa prawna :
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych
poradniach psychologiczno – pedagogicznych ( Dz.U 2017 poz. 1743 )

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) –
zwanego dalej RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13, 03-310 Warszawa, ul. Odrowąża 23, reprezentowana przez p.o. dyrektora
Poradni – Magdalenę Bochenek.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem
adresu e-mail: iod_js@dbfotargowek.pl lub pisemnie na adres administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania orzeczenia lub opinii.
4. Administrator przetwarza dane zwykłe jak również szczególne kategorie danych.
5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
• Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na
przetwarzanie danych osobowych,
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz danych dzieci mogą być organy ustawowo upoważnione do
dostępu do danych w zakresie i celach określonych w przepisach prawa. Ponadto dane mogą być przekazane
podmiotom przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z administratorem (np.:
podmioty współpracujące z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 13 w zakresie świadczenia usług
psychologiczno-pedagogicznych). Podmioty te mogą je przetwarzać wyłącznie zgodnie z poleceniami
administratora.
7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres potrzebny do realizacji celu określonego w pkt. 3, a po tym
czasie a będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną określoną w Instrukcji Kancelaryjnej i Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt uzgodnionym z Archiwum Państwowym.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści
swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej nr 13 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych w zgodności z art. 77 RODO.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne realizacji określonego
w pkt. 3 celu.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

