
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………….……………………….…..                  Lubin, dnia ..……………………………..……………. 
                    /imię i nazwiska wnioskodawcy/ 

 
……………………………………………………………………………….. 
                  /adres zamieszkania wnioskodawcy/ 

 
……………………………………………………………………………….. 
                                      /telefon/                                                

 
……………………………………………………………………………….. 
                                             /e-mail/                                                

 

WNIOSEK O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU „ZA ŻYCIEM” 
realizowanym przez Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (WOKRO)  

przy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie 
 

 
syna/córki ……………………………………………................................………..…….ur. ……………………………… w …………………………………………..………………..……... 
                                                 /imię i nazwisko dziecka/                                     /data urodzenia/      /miejsce urodzenia/    

 
zamieszkałego(łej) ..………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……………….………………………………. 

        /adres zamieszkania dziecka/ 

 
 ……………………………………………………………………………………………………..…………….…………………………………………………     
                                                  /nazwa i adres żłobka/przedszkola, do którego uczęszcza dziecko/                                                                      
             /PESEL dziecka/ 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………….. 
/z powodu - określenie niepełnosprawności/ 

 

  

Oświadczam że zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Programie „Za życiem” 
prowadzonym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie znajdującym się na www.ppplubin.pl. 
 
Do wniosku dołączam: 
      orzeczenie o niepełnosprawności, 
      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
      opinię o potrzebie wczesnego wspomaganiu rozwoju dziecka nr …………………………………. dn. …………..…………………………………, 
      opinię w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego nr …………………..……………..………  
      z dn. …………………………………………….. , 
      zaświadczenie/a lekarskie, 
      inną dokumentację dziecka poświadczającą niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością. 
 
 
………………………………………               ………………..……………………….………..…………..…………. 

(data)                 (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 
Decyzja o przyjęciu dziecka na zajęcia w ramach Programu „Za życiem”: POZYTYWNA / NEGATYWNA 
 
 
…………….……………..………………………..…………..………….      …………….……………..………………………..…………..…………. 
          (Podpis Koordynatora Programu)                (Podpis Dyrektora Poradni) 

           

Dyrektor 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Lubinie 

 

 
 

 

http://www.ppplubin.pl/


 
 
 

 

   
 
 

     
 
 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
(PROGRAM „ZA ŻYCIEM”) 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w zakresie obejmującym: 

 dane zawarte we wniosku o przystąpienie do Programu „Za życiem” realizowanym przez Wiodący Ośrodek 
Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (WOKRO) przy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Lubinie (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, imię i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia 
dziecka, PESEL dziecka, numer telefonu i adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego, i in.), 

 dane zawarte w dostarczonej przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentacji specjalistycznej mogące 
wesprzeć proces diagnostyczny i terapeutyczny dziecka, 

 szczegóły wsparcia (data rozpoczęcia i zakończenia udziału w programie i we wsparciu, rodzaj otrzymanego 
wsparcia) udzielonego Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (WOKRO) przy 
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie oraz placówki współpracujące przy realizacji Programu 
„Za życiem”. 

 
Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Programu „Za życiem”, w szczególności 
potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu 
i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych. 
 
Wyrażam także zgodę na przekazywanie moich danych innym podmiotom (jeśli zachodzi taka potrzeba) w związku 
z realizacją ww. celu. 
 
 
 
 …………………………..………………….…..  …………………………………….………..……………………………………………………………. 
                (Miejscowość, data)                  (Czytelny podpis (imię i nazwisko)  
                            rodzica/opiekuna prawnego 
 
 

 

 


