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WNIOSEK O PRZYJĘCIE  

do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Górze 

 

Imię(imiona) i nazwisko dziecka ____________________________________________________________________  

Data i miejsce urodzenia ______________________________________       PESEL  

Miejsce zamieszkania dziecka________________________________________________________________________  

Dane rodziców/opiekunów prawnych:  

Matka _____________________________________________________________ 

                                   (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)                                            (numer telefonu) 

Ojciec_____________________________________________________________ 

               (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania)                                             (numer telefonu) 

Szkoła/przedszkole__________________________________________________________________klasa/grupa______

_                                      (nazwa placówki/szkoły/przedszkola, numer, adres) 

Czy dziecko było badane w poradni:  TAK*         NIE*  

 

POWÓD ZŁOŻENIA WNIOSKU*: 

 

 ogólne trudności w nauce  

 trudności w pisaniu  

i czytaniu  

 trudności w nauce matematyki  

 trudności wychowawcze 

 problemy emocjonalne  

 nieprawidłowa mowa  

 badanie poziomu rozwoju 

dziecka 

 gotowość szkolna/odroczenie  

 konsultacja/rozmowa/porada  

 indywidualny tok 

nauki/program nauczania  

 interwencja kryzysowa 

 badanie kontrolne  

 nauka w szkole dla dorosłych 

oddziale przysposabiającym  

do pracy, OHP 

 inny 

_______________________  

 

 

 

Uzasadnienie: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 .......................................................................   .. ………………………………………………………….. 
(data)           (czytelny

 
podpis wnioskodawcy) 

      Wpłynęło dnia: 

 

 



 

 

Informacje dla wnioskodawców 

1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadkach losowych rodzic/klient zobowiązany jest niezwłocznie i jeśli to możliwe  

z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować telefonicznie Poradnię o nieobecności w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji 

ustalany jest dodatkowy termin badania, porady, konsultacji lub terapii. Nie zgłoszenie się w dodatkowo wyznaczonym terminie bez 

uzasadnienia jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji wniosku. 

 2. Jeżeli w wyznaczonym przez poradnię pierwszym terminie klient nie zgłosi się na badania bez poinformowania o przyczynie 

nieobecności będzie to równoznaczne z rezygnacją z realizacji wniosku.  

3. Poradnia rozpatruje wnioski dotyczące uczniów uczęszczających do szkół i placówek mających swoją siedzibę w Gminie Góra, 

Gminie Wąsosz, Gminie Niechlów, Gminie Jemielno. W przypadku dzieci nieuczęszczających jeszcze do szkoły, Poradnia 

rozpatruje wnioski ze względu na miejsce zamieszkania dziecka w w/w gminach.  

4. Składając wniosek należy dokładnie i czytelnie wypełnić wszystkie informacje, a w szczególności dane dziecka i dane 

wnioskodawcy.  

5. Konieczne jest podanie aktualnego numeru telefonu kontaktowego wnioskodawcy ponieważ o wyznaczonym terminie 

informujemy wnioskodawcę telefonicznie. 

6. Poradnia wydaje opinię w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym 

niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie. Jeżeli w celu wydania opinii jest niezbędne 

przeprowadzenie badań lekarskich, na wniosek poradni rodzic dziecka przedstawia zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka 

zawierające informacje niezbędne do wydania opinii. Jeżeli ze względu na konieczność przedstawienia zaświadczenia lekarskiego 

nie jest możliwe wydanie przez poradnię opinii w terminie wyżej określonym, opinię wydaje się w ciągu 7 dni od dnia 

przedstawienia zaświadczenia.  

7. Osoba składająca wniosek, może dołączyć do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki 

obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku dziecka uczęszczającego  

do przedszkola, szkoły lub placówki - także opinię nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów 

udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce.  

 

 Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami dla wnioskodawców.* 

 

 wyrażam zgodę*/  nie wyrażam zgody* na kontakt ze szkołą/placówką w celu wymiany informacji 

na temat dziecka/ucznia.  
 

 

* właściwe zaznaczyć stawiając w kratce znak X  

 

 

 

____________________________________  

(podpis wnioskodawcy) 

 

 

ADNOTACJE PORADNI 

 

Decyzja po analizie wniosku: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(sugerowany rodzaj badań) 

 
 

Termin…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(data/godzina) 

 

Dnia  .............................  powiadomiłem/am telefonicznie / listownie  ....................................................................... 
         (kogo) (czytelny podpis powiadamiającego) 

 

 

 

Adnotacja osoby diagnozującej: 

Rodzic/pełnoletni uczeń nie zgłosił się na spotkanie w dniu …………………………    czytelny podpis ……………………………  

 

 



 

Klauzula informacyjna 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze 
 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) 

informuję, że zgodnie z Art. 13: 

a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest  

 

POWIATOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI 

I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO W GÓRZE  

pl. Bolesława Chrobrego 27, 56-200 Góra 

tel. (65) 544 12 77, email: pcdn@pcdn.edu.pl 

b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: 

tel. (65) 544 12 77 lub iod@pcdn.edu.pl 

Cel przetwarzania. 

 

Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych  

i ustawowych wynikających z przepisów prawa oświatowego. W szczególności dotyczy to objęcia dziecka pomocą specjalistyczną 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze, umożliwiając przeprowadzenie stosownych badań/konsultacji (psychologicznych, 

pedagogicznych, logopedycznych, predyspozycji zawodowych oraz innych niezbędnych do celów diagnostycznych, dydaktycznych, 

terapeutycznych, orzeczniczych). 

 

Podstawa prawna przetwarzania: 

 

1. Art. 6 pkt. 1 lit. c RODO,  

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

3. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO, 

4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),  

5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. Nr 19 poz. 43 ze zm.),  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743.), 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616.),  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego nauczania dzieci  

i młodzieży (Dz. U. z 2014 r. poz. 1157 z późn.zm.),  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1656.),  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania 

rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635), 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków 

koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712.),  

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1534.),  

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U.2017.1578 z dnia 2017.08.24),  

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. 1113 z dnia 7 sierpnia 2015 r.) - wersja od 1.09.2017 r.,  

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,  

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na 

indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U.2017.1569 z dnia 

2017.08.23), 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2013.532 z dnia 2013.05.07) wersja 

od 1.09.2017 r., 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć 

rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, 

mailto:iod@pcdn.edu.pl


 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 z dnia 2013.02.13) - 

wersja od 1.09.2017 r.,  

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu 

oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2015 r.), 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 

zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.  

 

Czy musisz podać nam dane osobowe. 

 

W celu objęcia dziecka pomocą specjalistyczną Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Górze, podanie danych osobowych jest 

wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego oraz cele statutowe placówki. Jeśli jednak 

nie podasz nam tych danych oraz nie zezwolisz na ich przetwarzanie, nie będziemy mogli objąć Twojego dziecka wybraną formą 

pomocy specjalistycznej. 

 

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych. 

 

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia swoich danych w prawnie uzasadnionym przypadku. W przypadkach, w których 

przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody  

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

Dane nie ulegają profilowaniu (zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w trakcie ich przetwarzania). 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, 

że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z zapisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Jak długo przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe. 

  

Dane osobowe Pani/Pana oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przez okres niezbędny do zrealizowania zadań 

statutowych placówki oraz przechowywane zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi. 

 

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe innym podmiotom. 

 

Jedynie w uzasadnionych prawnie przypadkach dane osobowe przekazywane są uprawnionym do tego instytucjom (sąd, 

prokuratura, policja). Dane osobowe mogą być przekazane innej poradni psychologiczno-pedagogicznej po wyrażeniu pisemnej 

zgody przez osobę, której dane dotyczą (w przypadku osoby niepełnoletniej jej rodzica lub opiekuna prawnego). 

 


