
 

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

       /imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych/ 

 
………………………………………………………………..………………………….. 
     /adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych/ 

 
…………………………………………………………………………………………….. 
                           /telefon, e-mail/                                                

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

                                                               

WNIOSEK 

O WYDANIE OPINII O OBJĘCIE UCZNIA ZINDYWIDUALIZOWANĄ ŚCIEŻKĄ KSZTAŁCENIA 

 

Imię (imiona) i nazwisko dziecka/ucznia ....................................................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia dziecka/ucznia ...................................................................................................................................................... 

Numer PESEL dziecka/ucznia  
 

 
Adres zamieszkania dziecka/ucznia ................................................................................................................................................................. 

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

Nazwa i adres przedszkola/szkoły …………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………. 

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

Oddział/klasa …………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………  
 
 

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

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

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

1) trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole (informacja o załącznikach):   

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

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

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

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

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  (informacja o załącznikach): 

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

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

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

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

 

                     



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  (informacja 

o załącznikach): 

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

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

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

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

    

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przeprowadzenie badań w Poradni Psychologiczno-

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

2017 r.  w  sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, 

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

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 7 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, w celu przeprowadzenia badań w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie oraz wydania opinii zgodnie ze wskazaniem we wniosku.  
 
 
 
 
 
Lubin, dn. ………………………….…………………..    …………………..…………………………………………………..……………………… 

         /czytelny podpis Wnioskodawcy/ 
   

  

 


