Biała Podlaska ……………………………………………

Wnioskodawca:
imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………..
adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
1

adres do korespondencji : ……………………………………………………………………….

Potwierdzenie wpływu wniosku

adres e – mail: ………………………………………………………………………………………….
tel.: …………………………………………………………………………………………………………..

Zespół Orzekający
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
ul. L. Waryńskiego 3
21 – 500 Biała Podlaska

WNIOSEK
o wydanie orzeczenia / opinii 2
(na podstawie § 6 ust. 1 – 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie
orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno –
pedagogicznych (Dz. U. 2017r., poz. 1743)

o potrzebie ………………………………………………………………................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1) imię (imiona) i nazwisko dziecka / ucznia ………………………………………………………………………………………
2) data i miejsce urodzenia dziecka / ucznia …………………………………………………………………………………….
3) numer PESEL 3 dziecka / ucznia …………………………………………………………………………………………………
4) adres zamieszkania dziecka / ucznia …………………………………………………………………………………………….
5) nazwa i adres: przedszkola, szkoły, ośrodka 4 ……………………………………………………………………………….
1

Podać w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania
niepotrzebne skreślić
3
w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość
2

1

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
a)
oddział / klasa ……………………………………………………………………………………………………………….
5
b)
nazwa zawodu …………………………………………………………………………………………………………….
6) imiona i nazwiska rodziców dziecka / ucznia …………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
7) Przyczyna, cel, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia / opinii 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8) informacja o poprzednio wydanych dla dziecka / ucznia orzeczeniach lub opiniach 7
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9) informacja o stosowanych metodach komunikacji 8 ………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………
4

niepotrzebne skreślić
wpisać w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
niepotrzebne skreślić
7
wypełnić w przypadku jeżeli takie zostały wydane
8
wypełnić w przypadku gdy dziecko / uczeń wymaga alternatywnych metod komunikacji lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu
komunikatywnym
5
6

2

(podpis Wnioskodawcy)

Załączniki
(dokumentacja uzasadniająca Wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz
wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą
leczenia specjalistycznego oraz poporzednio wydane orzeczenia i opinie):

1. ……………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………………………….

Oświadczenie
1. Oświadczam, że jestem:
a. rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem
b. prawnym opiekunem dziecka
c. osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem 9

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
w celu wydania orzeczenia / opinii 10

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody11 na udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego
nauczycieli i innych specjalistów ( z głosem doradczym ) zaproszonych na wniosek
przewodniczącego ( zgodnie z § 4 ust. 4 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w
publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych ( Dz.U. z 2017r. poz. 1743)

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody12 na doręczanie pism w procesie orzeczniczym za
pomocą środków komunikacji elektronicznej

……………………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

9

niepotrzebne skreślić
niepotrzebne skreślić
11
niepotrzebne skreślić
12
niepotrzebne skreślić
10

3

Wnioskuję o udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………
(podpis Wnioskodawcy)

Pouczenie:
1. Jeżeli do wydania wniosku lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia
należy dołączyć do wniosku zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka / ucznia.
2. Jeżeli do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii nie zostanie dołączona wymagana
dokumentacjaprzewodniczący zespołu będzie wzywał do przedstawienia tej dokumentacji w
terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 3–5 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych albo dołączona przez
niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania
niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez
przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań
niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4–6 w/w rozporządzenia
4. Jeżeli wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zostanie złożony do zespołu niewłaściwego do jego
rozpatrzenia, dyrektor poradni niezwłocznie przekaże wniosek do poradni, w której działa zespół
właściwy do rozpatrzenia wniosku, zawiadamiając o tym wnioskodawcę.
5. Jeżeli z treści wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii wynikać będzie, że nie dotyczy on wydania
orzeczenia lub opinii, albo jest złożony przez osobę nieuprawnioną, dyrektor poradni niezwłocznie
zwróci wniosek wraz z wyjaśnieniem przyczyny zwrotu wniosku oraz informacją o możliwym
sposobie załatwienia sprawy.
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