
Piotrków Trybunalski, dn. ……………………………… 

Zespół Orzekający 

Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Piotrkowie Trybunalskim 
 

WNIOSEK 

 ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA 

 OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU  

 ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 ORZECZENIA O POTRZEBIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH 

 ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO 

ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 
(zaznacz właściwe) 

 

dla…...................................................................................................................................................... 
( imię (imiona) nazwisko dziecka lub ucznia) 

 

urodzonego/ej ….................................................................................................................................... 
(data urodzenia ) 

 

w …........................................................................................................................................................ 
( miejsce urodzenia ) 

…............................................................................................................................................................ 
( PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość ) 

 

zamieszkałego/ej…................................................................................................................................
( miejsce zamieszkania dziecka ) 

 

ucznia szkoły ….................................................................................................................... kl. ........... 
(nazwa i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka, klasa) 

 

……………………………………………………………………………………………………….... 
(nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe) 

 

syna/córki...............................................................................................................................................
( imiona i nazwiska rodziców, prawnych opiekunów ) 

 

zamieszkałych….................................................................................................................................... 
( adres zamieszkania rodziców, prawnych opiekunów ) 

 

…………………………………………………………………………………………………………
(adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania) 

 

…………………………………………………………………………………………………………
(adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada) 

Określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie opinii 

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

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

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

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

Informacje o wcześniej dokonanych diagnozach, wydanych orzeczeniach/opiniach. 

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

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



Informacje o stosowanych metodach komunikacji: 

- wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji 

- nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym 

- posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym 
 

(właściwe podkreśl) 

Załączniki 

Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie opinii dokumentację uzasadniającą wniosek: 

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

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

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

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

 

 

 

…............................................................................ 
( czytelny podpis wnioskodawcy ) 

Oświadczam że wyrażam/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa 

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 opinii. 

 

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

( czytelny podpis wnioskodawcy ) 

Oświadczam że wyrażam/ nie wyrażam zgody, na udział w posiedzeniu zespołu orzekającego 

następujących osób: nauczycieli/ wychowawców grup wychowawczych/ specjalistów, 

prowadzących zajęcia z dzieckiem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce/ asystenta 

nauczyciela/ osoby niebędącej nauczycielem/ asystenta wychowawcy świetlicy/ pomocy 

nauczyciela/ asystenta edukacji romskiej (o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 1; 3)  

 

 

…............................................................................ 
( czytelny podpis wnioskodawcy ) 

Oświadczam że wyrażam/ nie wyrażam zgody, na uczestniczenie innej osoby, w szczególności 

psychologa, pedagoga, lekarza lub specjalisty lub innej osoby niż wymienione w ust. 2 pkt 2–5. w 

posiedzeniu zespołu orzekającego. 
 

…............................................................................ 
( czytelny podpis wnioskodawcy ) 

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

opiekunem dziecka/ osobą sprawującą pieczę zastępczą nad dzieckiem.                                             

                                                                                

 

 …............................................................................ 
( czytelny podpis wnioskodawcy ) 

Oświadczam, że wyrażam/ nie wyrażam zgody na doręczanie dokumentów za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej / listowne/ odbiór osobisty.                

                                                                                 

 

…............................................................................ 
( czytelny podpis wnioskodawcy ) 

 

 
( właściwe podkreślić) 


