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   Gdańsk, dn. ................................... 

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

(Imiona i Nazwisko rodziców / prawnych opiekunów  

lub ucznia pełnoletniego) 

 

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

 

...................................................................... 
(miejsce zamieszkania) 

 

...................................................................... 
 (telefon kontaktowy) 

 

…………………………………………………………… 

(adres do korespondencji) 

 

...................................................................... 
(adres poczty elektronicznej) 

 

WNIOSEK O WYDANIE (właściwe zakreślić) 

- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

 

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

 

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania/ indywidualnego realizowania ROPP 

 

- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych    

(indywidualnych/zespołowych) 

 

 

 

…………………………………………………………………………………….…………….. 
(imię i nazwisko dziecka/dane własne) 

 

 

PESEL dziecka/własny  ………..………………………………………………………………. 
(lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka) 

 

ur. ........................................ w ........................................, zam. .................................................. 

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

 

szkoła/ placówka…….................................................................................................................. 

(nazwa i adres) 

oznaczenie klasy/oddziału w szkole……………………………………………………………. 

 

nazwa zawodu lub profilu nauczania……………………………………………………………  
(w przypadku ucznia szkoły ponadpodstawowej i prowadzącej kształcenie zawodowe) 
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Określenie przyczyny i celu uzyskania orzeczenia/opinii: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Informacje o stosowanych wspomagających lub alternatywnych metodach komunikacji  

lub słabej znajomości/nieznajomości języka polskiego  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Informacje o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach  
(jeżeli zostały wydane wskazanie nazwy Poradni przy której działa zespół wydający dokument) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

           ---------------------------------------------------------------------------- 
         (podpis/y wnioskodawcy/wnioskodawców)   
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Do wniosku należy dołączyć: 

1. Aktualne wyniki obserwacji i badań psychologicznych i pedagogicznych (jeżeli nie znajdują 

się w dokumentacji Poradni). 

2. Aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka (jeżeli na to wskazał pracownik Poradni 

jako dokument niezbędny). 
3. Wcześniej wydane orzeczenia i opinie oraz inne zaświadczenia ,w tym lekarskie) (jeżeli nie 

ma ich w dokumentacji Poradni a pracownik wskazał jako dokument niezbędny) 
4. Dane z obserwacji dziecka/ucznia w placówce oświatowej lub opinię 

nauczyciela/wychowawcy dot. sytuacji dydaktyczno /wychowawczej  (jeżeli na to wskazał 

pracownik Poradni jako dokument niezbędny). 
 

 

Oświadczenia wnioskodawcy/wnioskodawców: 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w Ustawie z dnia 10 

maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku poz. 1000), w celu 

wydania niniejszego orzeczenia/opinii 

 

 

……………………………………………………………… 
                                      (podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 

Wyrażam zgodę na uczestniczenie w posiedzeniu zespołu orzekającego rozpatrującego 

przyznanie niniejszego orzeczenia innych osób z ich głosem doradczym, w tym nauczycieli i 

wychowawców grup prowadzących zajęcia z dzieckiem/uczniem w przedszkolu, szkole lub 

innej placówce, asystenta nauczyciela, pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej (na 

wniosek przewodniczącego zespołu) 

 

 

………………………………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 

Wyrażam zgodę na uczestniczenie w posiedzeniu zespołu orzekającego rozpatrującego 

przyznanie niniejszego orzeczenia z głosem doradczym innych osób, w szczególności 

psychologa, pedagoga, lekarza, innych specjalistów posiadających w szczególności 

kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest 

niezbędny (lub wniosek o uczestniczenie wskazanej osoby) 

 

 

………………………………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem /uczniem 

lub prawnym opiekunem dziecka/ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę 

zastępczą nad dzieckiem/uczniem,  

 

………………………………………………………………… 
(podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą komunikacji elektronicznej. 

 

………………………………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy/wnioskodawców) 

 


