
                                                                    PESEL DZIECKA  
 

                                                               

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

                                                                                          telefon kontaktowy                                               e-mail        

                                                                            do rodziców/opiekunów prawnych                            
                                                           

                                                                        PORADNIA  PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 
                                                                                              76-200 Słupsk, ul. Fabryczna  1 
                                                                      tel. 59-8456085, 571381158,   e-mail: pppslupsk2@interia.pl 
       

WNIOSEK O  UDZIELENIE  DZIECKU POMOCY  
(PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ, LOGOPEDYCZNEJ) 

 

Forma udzielanej pomocy: (proszę zaznaczyć odpowiedni punkt) 

           badanie diagnostyczne                                        terapia (jaka?) ……………………………………………………….……… 

           porada, konsultacja (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, doradcy zawodowego)
*)

  

dla 

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

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

Miejsce zamieszkania dziecka:  .................................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców …………………………………..………………………..…………………………………………………………………….. 

(opiekunów prawnych):                       imię nazwisko matki/opiekunki prawnej                     imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego 

Miejsce zamieszkania rodziców: …………………………………………………..……..………………………………………………………………… 
(opiekunów prawnych):  

Nazwa  przedszkola, szkoły lub placówki:  …………………………………………………………….……………………………..……………….. 

Adres placówki: ……………………………….…………………………………………..…………..  Klasa, oddział:  ………………………………… 

Uzasadnienie złożenia wniosku: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

Czy dziecko było badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej?     TAK/NIE*
       

W tutejszej poradni  TAK/NIE
*
              Nr teczki indywidualnej (wypełnia poradnia) ……………………………………… 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w ………..……………………………………………………………………...…...…………… 

*) Właściwe podkreślić. 

                                                  Podpisy rodziców/opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia*): 

 

1. ……………………………………….…………………      2.  …………………………………………..……………… 

                                                                                                                                                          data ……………………..……….……………….  

PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUGĄ STRONĘ WNIOSKU. 

           
Wpłynęło dnia …………………….………………….. 

L.dz.  P.421-1-…………………….…………………..       

Odpowiedzialni: 

…….………………………………………………..……….. 

…………………………………………………..…………… 

Termin realizacji: ……………………………………. 



Przyjmuję  do wiadomości,  że  w  przypadku niestawienia się na badanie diagnostyczne/poradę, 
konsultację w  uzgodnionym   terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym poradni, wniosek 
nie będzie realizowany. 

 
Dotyczy udziału w zajęciach terapeutycznych: 

Zobowiązuję się do zapewnienia obecności dziecka na zajęciach oraz do współpracy z  terapeutą 

(psychologiem, pedagogiem logopedą)
*)

. 
 

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku dwukrotnego  niestawienia się na zajęcia w uzgodnio-

nym terminie, bez wcześniejszego powiadomienia o tym poradni, zajęcia nie będą kontynuowane. 

 
Zostałem/łam poinformowany/a, że w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych 

i  wychowawczych  dziecka  albo  pełnoletniego  ucznia,  poradnia  może  zwrócić  się do dyrektora 
odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko albo pełnoletni uczeń uczęszcza, 
o wydanie opinii nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o których mowa 
w ust. 2. § 5.1 Rozp. MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych 

poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.                                                                        
 
 

Oświadczenie informacyjne 
Zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. 

zmianami) informujmy Pana/Panią, że Administrator danych osobowych tj. Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, zbiera i przetwarza dane osobowe Pana/Pani 

oraz dane osobowe pozostałych członków Pana/Pani rodziny i osób pozostających we wspólnym gospo-

darstwie domowym, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej 

placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz 

dzieci. 
 

 

Niniejszym oświadczam, że: 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U.2014.1182.) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka i rodziców przez pracowników Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Fabryczna 1, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statu-

towych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie tej formy jej działalności, z 

której korzystam ja lub moje dziecko/dziecko którego jestem reprezentantem ustawowym. Oświadczam 

także, że zostałam/łem pouczony o przysługujących mi uprawnieniach w zakresie możliwości wglądu do 

gromadzonych danych oraz o możliwości ich uzupełniania, uaktualniania oraz żądania prostowania w 

razie stwierdzenia, że dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 
 

                                               

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

                                                                           czytelny podpis rodzica, prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia 

 

Miejsce na adnotacje poradni: 


