
POWIATOWY O ŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W JAWORZE  
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor, tel./fax. (76) 729 19 24 

POTWIERDZENIE PRZYJ ĘCIA 
WYPEŁNIONEGO WNIOSKU 

 
Data przyjęcia, pieczęć i podpis 

 

ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY  
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

WNIOSEK W SPRAWIE WYDANIA ORZECZENIA / OPINII  
W SPRAWIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU  

PODSTAWA PRAWNA : 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. 2017 poz. 1743).  

I. WYDANIE ORZECZENIA  
KSZTAŁCENIE SPECJALNE*   NAUCZANIE 

INDYWIDUALNE* 
INDYWIDUALNE OBOWIĄZKOWE 
ROCZNE PRZYGOTOWANIE 
PRZEDSZKOLNE* 

ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE* 

II . WYDANIE OPINII W SPAWIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU *  

III. INFORMACJE O DZIECKU, UCZNIU 

Pierwsze imię Drugie imię 

Nazwisko 

Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok) Numer PESEL 

           

W przypadku braku numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce 
urodzenia: 

Miejsce urodzenia 
Miejscowość Powiat Województwo Kraj 

Adres zamieszkania 
Kod Miejscowość Powiat Województwo 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

IV . DANE DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLA, SZKOŁY, PLACÓWKI, DO KTÓREJ UCZ ĘSZCZA 
DZIECKO, UCZE Ń 
Pełna nazwa 

Kod pocztowy Miejscowość 

Ulica 

Grupa wychowawcza Klasa 

V. DANE DOTYCZĄCE OPIEKI PRAWNEJ NAD DZIECKIEM, UCZNIEM 
Imię, nazwisko ojca /prawnego opiekuna* Imię, nazwisko matki/prawnej opiekunki* 

Telefon kontaktowy  Adres e-mail Telefon kontaktowy Adres e-mail 

Adres do korespondencji 
Kod pocztowy Miejscowość 

Ulica Nr domu Nr lokalu 

VI. CEL WNIOSKU : 



POWIATOWY O ŚRODEK ROZWOJU EDUKACJI W JAWORZE  
ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor, tel./fax. (76) 729 19 24 

VI I . UZASADNIENIE WNIOSKU:  

VI I I . ZAŁĄCZONE DOKUMENTY  

Zaświadczenie lekarskie 
TAK/NIE* 

Opinia wychowawcy 
TAK/NIE* 

Opinia nauczyciela prowadzącego 

zajęcia z uczniem   TAK/NIE* 

Inne dołączone dokumenty: 

IX. OŚWIADCZENIA 
Oświadczam, że dziecko korzystało z pomocy Poradni, jakiej? ……………………………………………………. 
Rok badania ……………………………………… 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na kontakt pracowników Poradni ze szkołą/przedszkolem  
w sprawach dotyczących mojego dziecka. 

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział w posiedzeniu zespołu orzekającego innych, 
niewchodzących w skład tego zespołu osób, w szczególności psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza  
specjalisty. 
Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym dziecka1) 
Przyjmuję do wiadomości, że za bezpieczeństwo dzieci zgłaszanych do Poradni w drodze do Poradni i z Poradni 
do domu odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni 

Oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym 2). 

Data wypełnienia wniosku Czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów wydania orzeczenia/opinii w sprawie, 
którego jest składany niniejszy wniosek 
                                                                                                                                                       ………………………………………………. 

                                                                                                                                                           Czytelny podpis wnioskodawcy  

*) właściwe zakreślić 
1)Zgodnie z art. 94 § 1 lub art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 2017 poz. 682) 
2)Zgodnie z art. 233. § 1. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2016 poz. 1137) - kto, składając zeznanie mające służyć za 
dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
 

Pouczenie dotyczy dokumentacji, którą należy dołączyć do wniosku. 
1. Wnioskodawca dołącza do wniosku posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wyniki obserwacji 

i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, opinię ze szkoły. 
2. Jeżeli do wydania orzeczenia jest niezbędne przeprowadzenie badań lekarskich, wnioskodawca powinien przedstawić 

zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza, z zastrzeżeniem pkt. 4. 
3. Jeżeli wniosek dotyczy wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy przedstawić zaświadczenie 

lekarskie uzasadniające potrzebę objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem (odpowiedni druk zaświadczenia jest 
dostępny w sekretariacie Poradni oraz na stronie internetowej (www.pore-jawor.pl). 

4. Jeżeli wniosek dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego, wnioskodawca powinien przedstawić zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka/ucznia, wydane przez 
lekarza, określające, między innymi, czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 
uczęszczanie do przedszkola/szkoły, a także szczegółowe uzasadnienie powodów, dla których dziecko/uczeń powinien 
być objęty nauczaniem indywidualnym (odpowiednie druki zaświadczeń są dostępne w sekretariacie Poradni oraz na 
stronie internetowej (www.pore-jawor.pl). 

5. Jeżeli wnioskodawca nie dołączył do wniosku dokumentacji, o której mowa w pkt. 1 - 4, przewodniczący zespołu 
orzekającego wezwie wnioskodawcę do przedstawienia tej dokumentacji w określonym terminie, nie krótszym jednak 
niż 14 dni. 

6. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w pkt. 1, albo przedstawiona przez niego dokumentacja 
jest niewystarczająca do wydania orzeczenia i opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia, opinii przeprowadzają 
członkowie zespołu lub inne osoby wskazane przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej 
specjalności, z zastrzeżeniem pkt. 2, 3 i 4. 

7. Przewodniczący Zespołu Orzekającego zawiadomi wnioskodawcę o posiedzeniu zespołu rozpatrującego wniosek, przed 
terminem posiedzenia. 

 
Administratorem danych jest Dyrektor Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji w Jaworze ul. Piłsudskiego 11, 59-400 Jawor, tel/fax 
767291924. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: sekretariat@pore-jawor.pl. 
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO w celu wydania orzeczenia/opinii zgodnie  
z rozporządzeniem MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające  
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Złożenie wniosku jest dobrowolne, natomiast jego niezłożenie uniemożliwi 
wydanie orzeczenia/opinii. Dane będą przechowywane przez 25 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. Informujmy również  
o przysługującym Państwu prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie  
do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.  
 


