
                 

                Nidzica, dnia…………………… 

 

 

Wnioskodawca 
 

……………………………………………………………… 
/ imię i nazwisko rodzica (prawnego opiekuna ), ucznia pełnoletniego/ 

 

………………………………………………………… 
  /adres zamieszkania  / 

 

Telefon ………….……………………………………. 

 

 

 

 

 

           WNIOSEK do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nidzicy 

                                             o przeprowadzenie badań 

 
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………… 

Adres  zamieszkania ………………………………………………………………………….. 

Nazwa i adres szkoły……………………………………………………. klasa:……………... 

Imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów………………………………………… 

                                                                                       ………………………………………… 
i wydanie opinii w sprawie:  

  

1. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

2. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej bez odbycia obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

3. odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego. 

4. osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat (dzieci, które realizowały obowiązek 

przygotowania przedszkolnego poza szkołą, przedszkolem), 

5. spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą 

6. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych 

potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia: 

 ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

 z przejawami niepowodzeń edukacyjnych  

 przejawiającego predyspozycje lub uzdolnienia  

 z chorobą przewlekłą  

 z zaburzeniami komunikacji językowej 

 w sytuacji kryzysowej lub traumatyczne 

 z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub 

zmianą środowiska, w tym wynikającymi z wcześniejszym kształceniem za granicą 

7. dostosowania warunków i formy przeprowadzania (właściwe podkreślić): 

 sprawdzianu w kl. VI  

 egzaminu gimnazjalnego  

 egzaminu maturalnego 

do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, u którego stwierdzono 

specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową) 

8. dostosowanie warunków i form egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta (opinia ze szkoły) 

9. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 

10. objęcie ucznia nauka w klasie integracyjnej 



11. spełniania obowiązku szkolnego przez ucznia gimnazjum w oddziale przysposabiającym do pracy 

12. przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia 

13. Inną opinię o przebadanym (jaką)…………………………………………………… …… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Czy dziecko (uczeń) było już badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

placówce? 

 NIE 

 TAK (proszę podać kiedy i w jakiej?)………………………………………….. 

 
Do wniosku dołączam dokumentacje uzasadniającą wniosek i wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody/ na 

zawarcie w opinii psychologiczno-pedagogicznej zamieszczonej w niej informacji: 

 informację nauczyciela/ szkoły o uczniu  

 zaświadczenie o stanie zdrowia  

  kartę indywidualnych potrzeb  

 inną(jaką)……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

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

 

 
Proszę o wydanie opinii po badaniu 

 pisemnej 

 ustnej  

 

 Opinię: 

 odbiorę osobiście 

 proszę przesłać do szkoły (na podstawie podania)  

  
                                  

 

       ……………..………….………………………………………………. 

              /czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego/ 

 
 

 

INFORMACJA 

Działając na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 97 z 1997r. art.24,32,35) informujemy Pana/Panią, że administrator 

danych osobowych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w  Nidzicy zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani dziecka i członków 

jego rodziny w zakresie diagnostycznej i/lub terapeutycznej oraz edukacyjnej. Informuję, ze przysługuje Panu/Pani prawo wglądu do 
zbieranych danych oraz uzupełnienia czy sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

Jednocześnie informujmy, ze dołożymy wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem. 

OŚWIADCZENIE  WOLI 

Wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych określonych w powyższej informacji. 

 

             

                                                                                   ……………..………….………………………………………………. 

           /czytelny podpis rodziców/opiekuna prawnego/ucznia pełnoletniego/ 

 


