
 Osoba przyjmująca wniosek ……………………………………. 
 

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

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

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

(adres zamieszkania) 

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

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

(telefon/adres e-mail) 

 
 

WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI / OPINII 

Poradnia 

Psychologiczno - Pedagogiczna w Gorlicach 

z Filią w Bieczu 

 
Zwracam się z prośbą o wydanie informacji / opinii w sprawie**: 

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, 

2) odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego, 

3) spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym 
zorganizowanym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego, 

4) spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą, 

5) zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, 

6) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej, 

7) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia, 

8) specyficznych trudności w uczeniu się, 

9) udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

10) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego / zindywidualizowanej ścieżki 

kształcenia, 

11) przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy, 

12) pierwszeństwa w przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości 
wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

13) udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu, 

14) braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, 

15) objęcia dziecka lub ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce, 

16) inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży, 

17) informacja o wynikach diagnozy. 

 

dla mojego dziecka / podopiecznego / ucznia** ............................................................................... ...................., 
(imię i nazwisko dziecka/ucznia) 

 

ur. ............................................ w ………………..…..……............ 
(data urodzenia) (miejsce urodzenia) 

 
zam. 

 

           

(numer PESEL/ seria i numer dokumentu 
potwierdzającego tożsamość) 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
(adres zamieszkania dziecka/ucznia) 

 
 

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

 
 

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

- verte - 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………… 

Data wpływu wniosku do PPP/ nr wniosku 



Uzasadnienie wniosku: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 
Informację / opinię**: 

 odbiorę osobiście po …………………………… (data) 

 proszę o przesłanie drogą pocztową 

Wnioskuję / nie wnioskuję** o przekazanie kopii opinii  do szkoły (przedszkola, placówki), 

do której dziecko uczęszcza. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego dziecka przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorlicach z Filią w Bieczu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i 

art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/ z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. U. UE Nr 119 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego RODO. 

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*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. 


