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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 

 

Заява про прийняття рішення про необхідність спеціальної освіти 

 

Iм'я (імена) та прізвище дитини/учня: ……………………………………..…………………………………….. 

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

Дата і місце народження дитини/учня: …………………………………………………………………………… 

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

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

Номер PESEL дитини/учня, а за відсутності номера PESEL - серія та номер документу, що посвідчує 
його особу: ……………………………………………………………...……………………………….. 

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

Назва та адреса дитячого садка, школи чи центру (в Польщі): ……………………….……………………… 
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…………………………………………………………………………………………………..……………………… 

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

a) визначення класу в школі, в якій навчається учень:………………………….………………………….. 
b) назва професії - у разі учня навчального закладу, що здійснює професійну підготовку: 

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

Iмена та прізвища батьків дитини/учня: …………………………………………………………………………. 

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

Адреса проживання батьків в Польщі:………………….………….……………………………………………. 

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

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

Прізвища та імена осіб, які зараз опікуються дитиною/учнем, та ступінь 
споріднення:…………………………………..………………………………………………………… 

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

Адреса проживання опікунів в Польщі: 
…………………………………………..……………………………..…………………………………… 

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

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

Адреса для кореспонденції, якщо вона відрізняється від адреси проживання: 

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

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

Визначення причини та мети, з якої необхідно отримати прийняття рішення про необхідність 
спеціальної освіти: ……………………………..……………………………………………………… 

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

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

Інформація про попередні рішення щодо необхідності отримання спеціальної освіти для дитини/учня 
в Україні (Висновок про комплексну оцінку з ІРЦ/ Інклюзивно-Ресурсний Центр): 
………………………………………………………………………………….. 

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

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

………………………………………………………..………………………………………………………………… 
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Інформація про використовувані методи спілкування – якщо дитина/учень потребує допоміжних або 
альтернативніх методiв комунікації (AAC - Augmentative and Alternative Communication/ 
Аугментативна та альтернативна комунікація) або не володіє мовою польською / 
українською / російською на комунікативному рівні: …………………………….………………. 

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

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

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

Адреса електронної пошти та номер телефону заявника, якщо є 

Електронна пошта: ………………………………………………………………………………………………….. 

Мобільний телефон: …………………………………………………..……………………………………………. 

 

 

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

          місце, дата                                                                підпис заявника 

 

 

 

 

До заяви може бути додана довідка про стан здоров’я дитини/учня, видана лікарем, або інші 
документи, якщо батьки чи особа, яка постійно доглядає за дитиною/учнем, має зазначені вище 
документи наприклад: документи які є відповідними до рішення, щодо необхідності отримання 
спеціальної освіти. – Висновок  про комплексну оцiнку з IРЦ (Iнклюзивно-Ресурсный 
Центр)/Заключение о комплексной оценке с ИРЦ (Инклюзивно-Ресурсный Центр). 

 

 

 
 


