……………….................
( pieczęć poradni )

Data wpływu………...…………………………

Zespół Orzekający przy PCE –
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Kamiennej Górze
WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA ( OPINII ) * ze względu na: ( podkreślić właściwe )
1. niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
a) niesłyszące,
b) słabosłyszące,
c) niewidzące,
d) słabowidzące,
e) niepełnosprawne ruchowo, w tym z afazją,
f) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim,
g) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym,
h) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu znacznym,
i) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
j) z niepełnosprawnością sprzężoną ( jaką ? )………………………………………………………………………….
2. niedostosowanie społeczne,
3. zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
5. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
6. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych/ zespołowych,
1. imię ( imiona ) i nazwisko dziecka ( ucznia ) .................................................................................................................
2. data i miejsce urodzenia...................................................................................................................................................
3. nr PESEL……………………………………………………………………………………………………………….
4. miejsce zamieszkania......................................................................................................................................................
5. nazwa i adres szkoły, oddział ( klasa ) ( nazwa zawodu )...............................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
6. imiona i nazwiska rodziców............................................................................................................................................
miejsce zamieszkania...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż adres zamieszkania )......................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
7............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii)
8. informacja o poprzednio wydanych orzeczeniach ( opinii ) nazwa poradni....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..
9. informacja o stosowanych metodach komunikowania się w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga
wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu
komunikatywnym………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
10. adres poczty elektronicznej i nr tel. wnioskodawcy…………………………………………………………………...
11. podpis wnioskodawcy……………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenia:
1. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody 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 lub
opinii.
Wyrażam zgodę………………………………………………………………………………………………………………………..
( podpis wnioskodawcy )

2. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego
nauczyciela, wychowawcy, specjalisty, asystenta nauczyciela lub osoby nie będącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy
świetlicy, pomocy nauczyciela, asystenta edukacji romskiej*
Wyrażam zgodę*

Nie wyrażam zgody*

……………………………………………
( podpis wnioskodawcy )

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na na udział w posiedzeniu Zespołu Orzekającego
innych osób w szczególności psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub inni specjaliści nie wymienieni powyżej.
Wyrażam zgodę*

Nie wyrażam zgody*

……………………………………………
( podpis wnioskodawcy )

4. Oświadczenie wnioskodawczy , że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym
opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą ( podmiotem ) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem.
……………………………………………
( podpis wnioskodawcy )

5. Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo nie wyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
Wyrażam zgodę*

Nie wyrażam zgody*

……………………………………………
( podpis wnioskodawcy )

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. ..............................................................
2.

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

3.

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

Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/ny o terminie posiedzenia Zespołu Orzekającego w PCE – Poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej w Kamiennej Górze, ul. Papieża Jana Pawła II nr 17, tel. 75 645 02 44 w dniu................................... o godz. 15°°.
…………………………………….
( podpis wnioskodawcy )

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. ( D. U. z 2017 r., poz. 1743 ) w sprawie orzeczeń i opinii
wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

