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Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna 

59-300 Lubin, Al.  Komisji Edukacji Narodowej 6 A  

tel. / fax     76-849-72-73 

NIP 692-23-98-563       REGON 020124790 

 
                                                                                                                        Lubin, ………………………………. 

……………………………………………. 

(imiona i nazwisko rodziców/prawnych opiekunów/pełnoletniego ucznia) 

 

………………………………………………………. 

(dokładny adres) 

 

………………………………………………………. 

(Telefon) 

 

                                                              

Wniosek 

                  

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie 

59-300 Lubin, Al. Komisji Edukacji Narodowej 6A 

 

o wydanie opinii o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia 

Nazwisko i imię ucznia……………………………………………………………………………………………... 

Szkoła, klasa ………………………………………………………………………………………………………... 

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

Nr PESEL ucznia …………………………………………………………………………………………………… 

Miejsce zamieszkania ucznia (dokładny adres) …………………………………..................................................... 

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

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad organizacji 

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 

z 2017r. poz.1591z późn.zm.) do wniosku należy dołączyć dokumentację określającą: 

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole; 
 

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

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

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

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

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

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

(należy wypisać załączniki) 
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2) w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ 

przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie 

możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie  

z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym; 

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

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

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

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

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

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

(należy wypisać załączniki) 

 

3) w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów 

prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole 
 

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

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

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

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

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

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

(należy wypisać załączniki) 

 

 

 

Zgoda rodzica albo pełnoletniego ucznia na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  

w Lubinie (na podstawie §20 ust.11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017r. poz.1591 z póź.zm). 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o sób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw y 

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:  

 

1. Administratorem Pana/Pani/dziecka danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna z siedzibą w Lubinie 59 - 300, Al. 

Komisji Edukacji Narodowej 6A, tel.: 76 849 72 72, adres email: poradnictwo_ppp_lubin@wp.pl.  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej możliwy jest pod numerem tel. nr. 76 849 72 73 lub 

adresem email: ppplubin@wp.pl.  

3. Dane osobowe Pana/i/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o 

ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 

r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno -pedagogicznych, w tym publicznych poradni 

specjalistycznych (Dz. U. 2013 poz. 199 z późn. zm.).  

4. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym 

przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu.  

5. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnię cia 

zgody – nie obowiązują, jeśli dane przetwarzane są na podstawie przepisów prawa.  

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.  

 

 

 

 
 

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

                                                                        (data i czytelny podpis rodziców/ opiekunów/ pełnoletniego ucznia) 


