
................................................. 
.....................................................                                                                      (miejscowość, data)  

(imię i nazwisko) 

 

..................................................... 
(adres do korespondencji) 

 

..................................................... 
(nr telefonu) 

WNIOSEK 
(uzupełnia rodzic lub opiekun prawny) 

o przeprowadzenie 
•    badań diagnostycznych; 

•    konsultacji, porady; 
•    wydanie opinii 

przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczna w Płońsku 

1. Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................  
2. Data i miejsce urodzenia ..........................................................................................................  
3. Imiona rodziców .............................................................................................................. ....... 
4. Adres zamieszkania, telefon .....................................................................................................  
5. Nazwa i adres szkoły (przedszkola), klasa ...............................................................................  
6. Czy dziecko było badane w poradni, kiedy? ...........................................................................  
7. Czy wyraŜam zgodę na przekazanie kopii opinii do szkoły, przedszkolna, placówki do  

której uczęszcza dziecko............................................................................................................ 

Wniosek dotyczy: (wybrać właściwe przez podkreślenie) 
• wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 
• wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej; 
• odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego; 
• pozostawienie ucznia z kl. I-III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie; 
• gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym; 
• zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego; 
• objęcia ucznia nauka, w klasie terapeutycznej; 
• dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia; 
• dostosowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne 
trudności w uczeniu się - dysleksja, dysortografia, dysgrafia. 

• dostosowanie warunków i form sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki 
w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb ucznia; 

• dostosowanie warunków i form egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb 
ucznia; 

• dostosowanie warunków i form egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do 
indywidualnych potrzeb absolwenta; 

• dostosowanie warunków i form egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb ucznia; 



• udzielenie zezwolenia na indywidualnych program lub tok nauki; 
• przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, 
• pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły 

ponadgimnazjalnej; 
• zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy lub nauki zawodu;. 
• braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć 

zarobkowych; 
• objecie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolach; 
• objecie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogjczna w szkole lub placówce; 
• inne .................................................................................................................................  

 
 

Uzasadnienie wniosku 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
 

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

Zgadzam się / nie zgadzam się* na udostępnienie wyników badań psychologiczno-
pedagogicznych placówkom oświatowym (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 
29.08.1997 r.) 

 
...........................................

(podpis wnioskodawcy) 

* właściwe podkreślić 

POUCZENIE 
Do wniosku naleŜy dołączyc: 

1. Opinię nauczyciela przedstawiającą problemy dydaktyczne i wychowawcze. 
Opinia powinna być opatrzona pieczątką szkoły, pieczątką dyrektora i czytelnym 
podpisem wychowawcy. 

2. Posiadaną dokumentacje lekarska (ksiąŜeczkę zdrowia dziecka, karty informacyjne), 
wyniki badań psychologicznych, pedagogicznych i innych. 


