
 

                                          data wpływu wniosku (wypełnia pracownik PPP) 

                                     BADANIA  DIAGNOSTYCZNE 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WĄGROWCU 

I DANE DZIECKA/UCZNIA : 

Imię (imiona) i nazwisko…………………………………………………………………………………. 

Data urodzenia...………………………………………...     PESEL  

Miejsce urodzenia………………………………………………. 

Adres zamieszkania dziecka/ucznia……………………………………………………………………… 

Imię : matka…………………………………..………ojciec……………………….…………………… 

Telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………… 

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

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

ZGŁASZANY PROBLEM  (właściwe podkreślić) 

- trudności w nauce  

- trudności w czytaniu i pisaniu / błędy ortograficzne, brzydkie pismo, trudności w czytaniu/ 

- trudności w mówieniu  

- gotowość do podjęcia nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej 

-trudności wychowawcze  

- zaburzenia emocjonalne / nieśmiałość, lęki, nadpobudliwość, problemy wieku dorastania, zaburzenia 

odżywiania, inne …………………………………………………………………………………………. 

- preferencje zawodowe / wybór szkoły ponadpodstawowej i zawodu/ 

- dziecko niepełnosprawne 

- dziecko zdolne 

- inne / podać jakie ……………………………………………………………………………………….. 

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

Załączam: 

          wyniki specjalistycznych badań lekarskich                      

          wyniki badań psychologicznych / pedagogicznych / logopedycznych 

          opinię przedszkola, szkoły o sytuacji wychowawczo-dydaktycznej ucznia 

          inną dokumentację ………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………  

( data i podpis wnioskodawcy)        verte 

           

W celu uzyskania terminu  wizyty  należy  
skontaktować  się  z  poradnią w terminie 7  dni  od zgłoszenia  te l .67-26-22-380  



 

Wniosek wypełnia wnioskodawca po zakończonym procesie diagnostycznym 

 

II WNIOSEK O WYDANIE : 

- Informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy 

- Opinii w sprawie  ………………………………………………………………………………. 

UZASADNIENIE WNIOSKU : 

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

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

- Oświadczam, że wniosek składam i podpisuję w imieniu obojga rodziców / prawnych opiekunów. 

- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją statutowych 

zadań Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wągrowcu. 

(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz.U. Z 2014 r. poz. 1662) 

 

…………………………………     ………………………………. 

  (data złożenia wniosku)                     (podpis wnioskodawcy) 

Oświadczenie 1 

Na podstawie art.6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. /Urz. UE L119, s.1), oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez poradnię w związku z postępowaniem diagnostycznym i innymi działaniami 

statutowymi poradni. Zostałem/am poinformowany/a, że w każdej chwili przysługuje mi prawo do uzyskania kopii moich 

danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego. 

Oświadczenie 2 

Wyrażam zgodę na przekazanie przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Wągrowcu ul. Wierzbowa 

treści dotyczących postępowania diagnostycznego toczącego się w placówce na podany przeze mnie numer telefonu 

…………………………………………….. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004. Prawo telekomunikacyjne. 

……………………………… 

( data i podpis wnioskodawcy)  

        WYPEŁNIA PRACOWNIK PORADNI 

 

 

data wpływu wniosku          podpis osoby                                  

przyjmującej wniosek            


