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

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

(imię i nazwisko matki / opiekuna prawnego
/ rodzica zastępczego)

(miejscowość i data)

..............................................................................................
(imię i nazwisko ojca / opiekuna prawnego
/ rodzica zastępczego)
..............................................................................................
(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia)
..............................................................................................
(adres zamieszkania)
.............................................................................................
(telefon kontaktowy)

Powiatowy Zespół Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w .....................................................................

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
w formie:






Diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i / lub edukacyjnych
Uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych /psychoedukacyjnych ( jakich? )………………………….………………………..
Indywidualnego wsparcia psychologicznego / pedagogicznego
Wczesnego wspomagania rozwoju

ze względu na....................................................................................................................................................................
(proszę podać powód zgłoszenia)

dla ….............................................................................ur. ....................................... w ...................................................
(imię i nazwisko dziecka)

(data urodzenia)

(miejsce uro dzenia)

.......................................................................................... PESEL dziecka: ……...................…….……….……..…
(adres zamieszkania)

ucznia / uczennicy* szkoły …............................................................................................................. klasy ...................
(nazwa i adres przedszkola, szkoły, placówki do której uczęszcza dziecko)

Dziecko było badane: psychologicznie, pedagogicznie, logopedycznie* w poradni:
........................................................................................................................................................., w roku ……..…………
(nazwa i adres poradni)
*) właściwe podkreślić
Podpisanie wniosku równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez PZPP-P w Wejherowie danych osobowych
wnioskodawców oraz dziecka zawartych we wniosku w celu zgodnym ze złożonym wnioskiem. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Załączniki do wniosku:

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

Podpis wnioskodawcy:
………………....……………..…………….

Adnotacje poradni:

Adnotacje Poradni:
Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, zgodnie z art. 24 ust.
1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 r. poz. 922) informuje, iż:

1) Administratorem

Danych

Osobowych

jest

Dyrektor

Powiatowego

Zespołu

Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznych w Wejherowie, ul. Ofiar Piaśnicy 22, 84-200 Wejherowo;
2) dane będą przetwarzane zgodnie z wyżej określonym celem;
3) przysługuje Pani/Panu/Państwu prawo dostępu do treści danych osobowych zawartych
w wniosku oraz do ich poprawiania;
4) dane podaje/ją Pani/Pan/Państwo dobrowolnie w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni
psychologiczno

–

pedagogicznych,

(Dz. U. 2013 poz. 199 z późn. zm.).

w tym

publicznych

poradni

psychologicznych

