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WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA  
Podstawa prawna:  
Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające 
działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U.2016, poz. 1743) 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH: 

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L 119/38 Dz.U. UE PL) informujemy że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
„Krakowski Ośrodek Terapii” ul. Helclów 23 a, 31-148 Kraków 

2. Macie Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także w przypadkach przewidzianych 
prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych. 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy 
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt 
oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez Poradnię,  na podstawie 
Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 (Dz.U.z 2017r, poz.59).   

5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pani Marlena Dyrek, adres e-mail: inspektor1@mjo.krakow.pl 

 
1. Imię i nazwisko dziecka: ………………………….………………………………………………………………………….……………. 

2. Data i miejsce urodzenia: …...……………………………………………………….……...…………………….….….………………. 

3. Numer PESEL: …………………………………………….……………………………………………………...……….…………………… 

4. Adres zamieszkania dziecka: ……………………………………………………….…………………………………..……………… 

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

5. Nazwa i adres szkoły: …………………………………………….……………………..……………………………….…..……………. 

………………………………………………………………………………………  klasa:  ..………………………………..…….…………… 

6. Imiona i nazwiska rodziców dziecka  / opiekunów prawnych  

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

7. Adres zamieszkania rodziców /opiekunów prawnych: 

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

…………………...………………………………………………………………………….……………………………...………………………… 
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8. Cel wydania orzeczenia: 

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

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

9. Uzasadnienie: 

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

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

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

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

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

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

10. Informacja o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach, wraz ze 

wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół orzekający, który wydał orzeczenie lub opinię: 

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

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

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

11. Czy  dziecko wymaga stosowania alternatywnych metod komunikowania? 

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

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

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

12. Wykaz dokumentacji uzasadniającej  wniosek, załączanej do wniosku :  

a) informacja ze szkoły 

b) zaświadczenia,  

c) dokumentacja medyczna, wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych, lekarskich 

d) poprzednio wydane orzeczenia, opinie 

e) inna dokumentacja uzasadniająca wniosek  

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

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

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

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

                data i podpis wnioskodawcy …………………………………………………………….……………………………..……………… 

 adres poczty elektronicznej ………………………………………………………………….……………..…….…………………… 
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 numer telefonu ………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

Oświadczenia rodziców / prawnych opiekunów dziecka: 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka  potrzebnych 
do wydania orzeczenia lub opinii przez zespół orzekający Specjalistycznej Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”. 

 

 

podpis rodzica / prawnego opiekuna ……………………………………………….………………… 

 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na udział w posiedzeniu 
zespołu orzekającego następujących osób:  

a) nauczycieli, i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem w szkole  
b) pomocy nauczyciela 
c) asystenta edukacji romskiej  

wyznaczonych przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. 

 

podpis rodzica / prawnego opiekuna ………………………………………………………………… 

 

 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody (właściwe podkreślić) na udział w posiedzeniu 
zespołu orzekającego innych osób niż pracownicy Poradni wchodzący w skład zespołu 
orzekającego. Jeżeli tak proszę podać dane osobowe specjalisty. 

a) psychologa ……………………………………………………………………………………….………………………...…………….. 
b) pedagoga  ………………………………………………………………………………………….…..…….……..…………………….. 
c) logopedy  ………………………………………………………………………………………………………….…………..………….. 
d) lekarza  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
e) innego specjalisty   ...……………………………………………………………………………………………………….….……... 

 

podpis rodzica / prawnego opiekuna ………………………………………….……………………… 

 

 

Oświadczam, że jestem rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem / prawnym opiekunem 

dziecka / osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem (właściwe 

podkreślić). 

podpis rodzica / prawnego opiekuna ………………………………………….……………………… 

 


