……………………………………………………………………		                 Kazimierza Wielka, dn. ………….............. (imiona i nazwiska rodziców lub prawnych opiekunów )

……………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

……………………………………………………………………
(adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania)

……………………………………………………………………
(adres poczty elektronicznej i numer telefonu)

Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego/ indywidualnego nauczania*
dla ...........................................................................................................................................
         (imię i nazwisko dziecka)
urodzony/a.........................w.....................................................PESEL..................................
zamieszkały/a..........................................................................................................................
                                                                     (adres zamieszkania)
ucznia......................................................................................................................................
                                 (nazwa i adres przedszkola, szkoły lub placówki)

klasa…………………………………………………………………………………............
(oznaczenie oddziału w szkole do którego uczeń uczęszcza; nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe)
	

Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego/ indywidualnego nauczania *              dla mojego dziecka jest niezbędne ze względu na: 
(proszę określić przyczyny i cel, dla których jest niezbędne wydanie orzeczenia)
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Informacja o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach1)……………………………………………………………………………………...……..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
Stosowane metody komunikowania się2)…………………………………………...................
………………………………………………………………………………………………...



                ……………………………………………….
               (podpis wnioskodawcy)



* niepotrzebne  skreślić 
1) jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię,            a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2) w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.



Oświadczenia:

	Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PP-P w Kazimierzy Wielkiej  w zakresie realizacji działań statutowych Poradni zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000).

                                                                                                     ……………………………………….
                                                                                                                                              (podpis)
	Oświadczam, że zostałem/zostałam zapoznany/zapoznana* z Klauzulą Informacyjną obowiązującą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej zgodnie z art.13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).


……………………………………….
                									(podpis)

	Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*,  na uczestnictwo  w posiedzeniu Zespołu Orzekającego  z głosem doradczym:

a) nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, prowadzących zajęcia                    z dzieckiem lub uczniem
w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
b) asystenta nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystenta wychowawcy świetlicy, o których mowa w art. 15 ust. 7 ustawy,
c) pomocy nauczyciela,
d) asystenta edukacji romskiej
– wyznaczonych przez ich dyrektora;
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na uczestnictwo w posiedzeniu Zespołu Orzekającego                   z głosem doradczym psychologa, pedagoga, logopedy, lekarza lub specjalistów innych niż wchodzących w skład Zespołu Orzekającego.
Oświadczam, że jestem rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy.
	Oświadczam, że wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

                                                                                                               

……………………………………………
                                                                                                                                                      (podpis)
Do wniosku dołączam……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....




* niepotrzebne  skreślić 

