
                                                                             

Rok szkolny 

……………………….. 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 
30-020 Wieliczka, ul. Niepołomska 26 c 

tel. 12 250 07 73, sekretariat@poradnia-wieliczka.pl 
   

                            

     DANE OSOBOWE DZIECKA/ 

PEŁNOLETNIEGO UCZNIA: 
      PESEL DZIECKA / PEŁNOLETNIEGO UCZNIA  

 

….…......................................................................, ur. …............................ w …................................. 
         imię i nazwisko dziecka/ pełnoletniego ucznia                       data urodzenia                miejsce urodzenia 

              

 zamieszkałego w ............................................................................................................................................... 
                                              miejsce zamieszkania dziecka/ pełnoletniego ucznia  wraz z kodem pocztowym 

 

syna/córki  …..................................................................................................................................................... 
                          imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki      -       miejsce zamieszkania  

 
…........................................................................................................................................................................... 
                         imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna       -      miejsce zamieszkania  
 

ucznia/uczennicy  klasy …..... w …..................................................................................................................... 
                                                                                 nazwa i adres szkoły/przedszkola 

 

Telefon kontaktowy rodziców/opiekunów prawnych .............................................................................................. 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną w Wieliczce w zakresie realizacji celów statutowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie  

danych osobowych (Dz. U. z 2018.1000).     

 

…………………….…………………………..……….……….. 

Data   Podpis   

 
WNIOSEK O PRZEPROWADZENIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH 

(psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, integracji sensorycznej, rehabilitacyjnych, 

doradztwa zawodowego) 

 
Z powodu …......................................................................................................................................................... 
                           
…........................................................................................................................................................................... 

 
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku niestawienia się na badanie w ustalonym terminie bez wcześniejszego 

powiadomienia o tym Poradni, wniosek zostanie wycofany, a ustalone terminy badań anulowane. 
 

Zespół badający:  (wypełnia Poradnia) 

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

…………………….………….…       Data  Podpis rodzica/ opiekuna  prawnego/ 

………………..………………...      pełnoletniego ucznia 

 
WNIOSEK O WYDANIE OPINII / INFORMACJI O WYNIKACH BADAŃ *    (*niepotrzebne skreślić) 

 
W sprawie.............................................................................................................................................................. 

 

Uzasadnienie:....................................................................................................................................................... 

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

 

Zespół opiniujący:  (wypełnia Poradnia) 

………….………..…………………….………….……. 

……………………………………       Data Podpis rodzica/ opiekuna  prawnego/  
………………………...………….      pełnoletniego ucznia  

           

 



 

WNIOSEK O WYDANIE OPINII / INFORMACJI O WYNIKACH BADAŃ *    (*niepotrzebne skreślić) 

 
W sprawie.............................................................................................................................................................. 

 

Uzasadnienie:....................................................................................................................................................... 

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

 

Zespół opiniujący:  (wypełnia Poradnia) 

………….………..…………………….………….……. 

……………………………………       Data  Podpis rodzica/ opiekuna  prawnego/  
……………………………..…….      pełnoletniego ucznia 

 

WNIOSEK O WYDANIE OPINII / INFORMACJI O WYNIKACH BADAŃ *    (*niepotrzebne skreślić) 

 
W sprawie.............................................................................................................................................................. 

 

Uzasadnienie:....................................................................................................................................................... 

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

 

Zespół opiniujący:  (wypełnia Poradnia) 

………….………..…………………….………….……. 

…………………………………       Data  Podpis rodzica/ opiekuna  prawnego/  
…………………………………      pełnoletniego ucznia 

 
 

WNIOSEK O OBJĘCIE MOJEGO DZIECKA 

 
TERAPIĄ ........................................................................................................................................... 
                                               (jaką) 

INNĄ FORMĄ POMOCY …............................................................................................................ 
    (jaką) 

 

Zobowiązuję się do zapewnienia obecności dziecka na zajęciach oraz do współpracy ze specjalistą-terapeutą.  
Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku dwukrotnego niestawienia się na  zajęcia, w uzgodnionym terminie, 

bez wcześniejszego powiadomienia o tym Poradni, zajęcia nie będą kontynuowane. 

 

Zespół terapeutyczny: (wypełnia Poradnia)  

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

…………………….………….…         Data  Podpis rodzica/ opiekuna  prawnego/ 

………………………………….      pełnoletniego ucznia 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

W FORMIE PORADY BEZ BADAŃ 

 
W sprawie:....................................................................................................................................................... 

 

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

Zespół udzielający porady: (wypełnia Poradnia)  

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

…………………….………….…         Data  Podpis rodzica/ opiekuna  prawnego/ 

………………………………….      pełnoletniego ucznia    


