
            Racibórz.......................
...............................................................................................
                imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) 

................................................................................................
                     adres zamieszkania / telefon kontaktowy

WNIOSEK 
Do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu 

O BADANIE 

Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................

Data i miejsce urodzenia ...................................................PESEL ……………………..

Miejsce zamieszkania ......................................................................................................

Nazwa i dokładny adres 

szkoły/przedszkola.......................................................................................................................

............................................................................................................Klasa  .........................

Czy dziecko było badane w poradni psychologiczno –pedagogicznej?  

                        NIE                     TAK (kiedy? rok ) ……………………..                  

          

 Proszę podać numer karty   (jeżeli dziecko posiada już opinię poradni) ……………………

Czy dziecko powtarzało klasę         NIE        TAK  (którą?) ……………………

Proszę krótko opisać powód aktualnego zgłoszenia (problemy dziecka): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA: Jeśli dziecko posiada okulary, koniecznie należy je zabrać na badania  .  

Zostałem poinformowany/poinformowana, że w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka
albo pełnoletniego ucznia poradnia może zwrócić się do dyrektora odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której dziecko
albo  pełnoletni  uczeń uczęszcza,  o  wydanie  opinii  nauczycieli,  wychowawców grup  wychowawczych lub specjalistów.  (Rozp.
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych. 

Wyrażam zgodę na przekazanie do przedszkola, szkoły lub placówki do której uczęszcza moje dziecko informacji związanych ze 
złożonym wnioskiem (podkreślić właściwe).

TAK                      NIE

.........................                   
     podpis wnioskodawcy  



Oświadczenie rodzica dziecka lub ucznia potwierdzającego, że jest on przedstawicielem ustawowym dziecka
lub ucznia zgodnie z art. 94 § 1 lub art. 98 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i 
opiekuńczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 682).

                                                                                                  

………………………….

(podpisy wnioskodawcy)

Zostałem poinformowany o tym, że:

1. Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Poradnia  Psychologiczno-Pedagogiczna  w
Raciborzu ul. Jana 14
2.    Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych przepisami prawa lub realizacja
umowy
3.    Inspektorem ochrony danych i jednocześnie osobą kontaktową w sprawie przetwarzanych danych
jest:

  Jakub Rezmer – zastępca głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  e-mail: kuba@eduodo.pl
   Przysługuje  Państwu prawo do żądania  od administratora  dostępu do treści  swoich danych oraz ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4.  Podanie  danych  jest  dobrowolne,  lecz  niezbędne  do  realizacji  celów  wynikających  z
przepisów prawa lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych, wypełnienie powyższego
celu nie będzie możliwe.
5. Dane  udostępnione  przez  Państwa  nie  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom  trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa lub podmioty, którym dane muszą
zostać udostępnione dla realizacji umowy.
6.  Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.
7.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani
organizacji międzynarodowej
8. Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  nie  dłuższy,  niż  ten  wymagany  ustawą  o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, licząc od początku roku następującego po roku, w którym
dane osobowe zostały podane.

Podpis wnioskodawcy

mailto:kuba@eduodo.pl

