
Osoba przyjmująca zgłoszenie ……………………………………. 

Termin diagnozy: 

psychologicznej ………………………………… pedagogicznej ……………………….………….. logopedycznej ………………………………….. 

 
Gorlice, dnia........................... 

..................................................................................... 
            (imiona i nazwiska rodziców*/pełnoletniego ucznia) 

 

..................................................................................... 
                                (adres zamieszkania)  

 

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

 

..................................................................................... 
                                 (telefon/adres e-mail) 

 
 

ZGŁOSZENIE 
 

DO  PORADNI  PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNEJ W GORLICACH  

Z FILIĄ  W  BIECZU 

 
...................................................................................., ur. ............................................ w ………………..…..……............ 
                   (imię i nazwisko dziecka/ucznia)                                                      (data urodzenia)                                         (miejsce urodzenia) 

           

                                                                     zam. …………..……….……………………………………………………… 
   (numer PESEL/ seria i numer dokumentu                                                                   (adres zamieszkania dziecka/ucznia)   

            potwierdzającego tożsamość) 

 

............................................................................................................................................, ucznia kl./oddziału ..................... 
                                                  (nazwa i adres przedszkola/szkoły/ośrodka) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
(nazwa zawodu - w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe) 

 

Powód zgłoszenia**: 

 trudności w opanowaniu programu rocznego 

przygotowania przedszkolnego 

 trudności w nauce większości lub wszystkich 

przedmiotów 

 trudności w czytaniu i pisaniu 

 trudności w nauce matematyki 

 wybór dalszego kierunku kształcenia 

 szczególne uzdolnienia 

 leworęczność 

 zaburzenia mowy 

 odroczenie obowiązku szkolnego 

 problemy wychowawcze 

 problemy emocjonalne 

 inny (jaki?) ……………………………………………… 

 

Uzasadnienie zgłoszenia: .................................................................................................................................................................. 

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

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

Czy dziecko było badane psychologicznie, pedagogicznie, logopedycznie:  

- w tut. Poradni; kiedy ...................................................................................................................................................................... 

- w innej placówce; jeśli tak, to w jakiej,  kiedy i z jakiego powodu …………………………………………………… 

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

 

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

Do zgłoszenia dołączam**: 

1. Wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, lekarskich 

2. Opinię nauczycieli lub specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce 

3. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka /od lekarza rodzinnego/, książeczkę zdrowia dziecka. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Gorlicach, zgodnie z ustawą z dn.29.08.1997r. o ochronie 

danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.).                                                                                                              

 
*Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przez rodziców należy rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

**Właściwe podkreślić. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Data wpływu zgłoszenia do PPP/ nr zgłoszenia 


