
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Nr 226/2017/2018 z dnia 29.06.2018 r. 

 
 

Data ........................................ 
 

……………………………………………..…………………………………..….….....     
imię i nazwisko wnioskodawcy (rodzica/prawnego opiekuna/pełnoletniego ucznia) 

 
…..……..…….…………………………………………………………..……………..   
 
………………………………………..………………………………….…….……….       
                      adres zamieszkania/adres do korespondencji 
 

Telefon kontaktowy: ………………..…………….…………..…....…….. 

 

Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna                  
w Ślesinie 
 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DZIECKU/PEŁNOLETNIEMU UCZNIOWI  
POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

 

Forma wnioskowanej pomocy: 
 

 

□ badanie: psychologiczne/pedagogiczne/logopedyczne/zawodoznawcze* 

□ zajęcia specjalistyczne: psychologiczne/pedagogiczne/logopedyczne* 

□ porada: psychologiczna/pedagogiczna/logopedyczna/doradcy zawodowego* 

□ inne……………………………………………………….……………………………………………………. 
 

    
    
.......................................................................................................        ….................................         .............................. 
           imię/imiona i nazwisko dziecka/pełnoletniego ucznia                                  data urodzenia                       miejsce urodzenia 

 
 

PESEL .......................................................................................................................................... 
                   (w przypadku braku numeru pesel seria i nr dowodu potwierdzającego tożsamość) 
            
 

Adres 
zamieszkania.....................................................................................................................……………………………… 
                                                    kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer     

                                                                                    
 

....................................................................................................................................................            ........................... 
       nazwa i adres przedszkola/szkoły/placówki                                                               oddział/klasa 

 

Uzasadnienie wniosku ..…………………………………………………………………………..…………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………….…….…………… 
 

Czy dziecko było wcześniej badane w poradni psychologiczno-pedagogicznej? TAK/NIE* 

 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 

 

Zgodnie z wymogami art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. wyrażam 
dobrowolnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie danych 
osobowych mojego dziecka w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań diagnostycznych i/lub terapeutycznych. 
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do tych danych, możliwość ich uzupełnienia, uaktualniania 
oraz żądania sprostowania. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ślesinie zobowiązuje się nie przekazywać w/w 
danych podmiotom trzecim, za wyjątkiem osób i instytucji uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa.  
Potwierdzam, że zapoznano mnie z Klauzulą informacyjną dotyczącą Ochrony Danych Osobowych obowiązujących w Poradni. 
 

Informujemy, że Pana/Pani zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie bezpośrednio w Poradni lub przez wysłanie 
wiadomości e-mail na adres naszego Inspektora Ochrony Danych (iod@ppppslesin.pl). 

 
 

 

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

* odpowiednie podkreślić  
 

mailto:iod@ppppslesin.pl


Klauzula informacyjna dla rodziców (klientów) Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie 

 

Treść klauzuli 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) 
informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie z siedzibą 

w Ślesinie, ul. Żwirki i Wigury 55 reprezentowana przez Dyrektora. 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Poradni - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Podstawy prawne: 

− Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967) 

− Ustawa z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) art. 112 

− Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) 

− Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 z późn. zm) 

− Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1646) 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa  

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną 
5) w razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych lub ewentualnego naruszania 

Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@ppppslesin.pl lub bezpośrednio w 
siedzibie Poradni 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez 
administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne:  

− Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) art. 112 

− Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-
pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające 
w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743) 

− Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 z późn. zm) 

− Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1646) 

8) posiada Pani/ Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak 
również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
9) przysługuje również Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
10) administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom 
międzynarodowym, 
11) administrator nie będzie przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania 

 
 
 

 
 

   
 

ADNOTACJE PRACOWNIKA PORADNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


