
..................................................................... 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
...................................................................... 
..................................................................... 
      (adres do korespondencji) 
..................................................................... 
                (nr. telefonu) 
                                                                                                    Zespół Orzekający 

                                                                                                    Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

                                                                                                    w Ciechanowie 

 

WNIOSEK
1
 

o wydanie orzeczenia / opinii  
2
o potrzebie  .............................................................................................................. 

dla  

1. Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................................................................... 

2. Data i miejsce urodzenia dziecka.............................................................................................................................. 

3. Numer PESEL dziecka: ............................................................................................................................................ 

4. Miejsce zamieszkania dziecka .................................................................................................................................. 

5. Nazwa i adres szkoły / przedszkola .......................................................................................................................... 

6. Oznaczenie klasy, do której uczęszcza dziecko ..........................................., a w przypadku ucznia szkoły  prowadzącej 

kształcenie w zawodzie należy podać nazwę zawodu: ........................................................................ 

7. Imiona  i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych) ............................................................................................... 

8. Miejsce zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych)- wypełniać tylko, gdy adres jest inny niż podany  

w pkt. 3 ............................................................................................................................................................. 

9. Czy dziecko było badane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie i kiedy? 

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

10. Czy podczas wizyty w Poradni z uwagi na problemy z poruszaniem się (dziecka lub rodzica) niezbędne jest 

zapewnienie pomieszczeń bez barier architektonicznych?    TAK,     NIE. 

 

Cel  ubiegania się o orzeczenie /opinię: 

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

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

  

Przyczyna, dla której niezbędne jest uzyskanie orzeczenia albo opinii: 

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................................... 
Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych  mojego dziecka, a także członków mojej rodziny  w celu realizacji zadań 

diagnostyczno – terapeutyczno – doradczych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną  w  Ciechanowie. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 10 A. 

Dane  podaję dobrowolnie 
3
 oraz mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu  do moich  danych  oraz ich  poprawiania. 

                         

                                                                                                                              

Data ....................................................                                                                                      ................................................ 

                                                                                                                                                         (podpis wnioskodawcy) 

Do wniosku  załączam   (wypisać załączoną dokumentację medyczną, wyniki  obserwacji i badań  psychologicznych, pedagogicznych 

 i lekarskich): 

1.  ................................................................................................................................................................................................... 

2.   .................................................................................................................................................................................................. 

3. ..................................................................................................................................................................................................... 

 

                                                                                              

                                                                                                                                                       

 

                                                             
1 Pouczenie: Wniosek dotyczy wyłącznie wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, 
indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem moŜliwości korzystania z usług 
Poradni. 


