
 

WNIOSEK DO PORADNI  

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LUBANIU 

O BADANIE/KONSULTACJĘ/TERAPIĘ1 :  
PRZEZ PSYCHOLOGA/PEDAGOGA/LOGOPEDĘ/ 

KONSULTANTA D/S POMOCY  

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

i UZALEŻNIEŃ 

 

1. Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………...…………………..  

Data i miejsce urodzenia: …………………………………………………………...….  

Nr PESEL    

 

Adres zamieszkania: …..………………………………………………………………..  

Nazwa i adres szkoły/przedszkola: …………………………………………………….. 

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

Klasa/grupa……………………………………………………………………………...  

2. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) ………………………………..… 

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

Miejsce zamieszkania: …………………………………………………………………. 

Telefon…………………………………………………………………………..……… 

3. Uzasadnienie wniosku: ..………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………….. 

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

Dziecko było badane …………………………………………………………………..       

4. Uwaga 
Na badanie wskazane jest dostarczenie informacji o uczniu ze szkoły/ przedszkola. Na badanie w sprawie trudności w czytaniu              

i pisaniu proszę przynieść zeszyty z języka polskiego lub innych przedmiotów, możliwie z jak najwcześniejszym klas, 

jednocześnie wyrażam / nie wyrażam zgody na kontakt Poradni ze szkołą/przedszkolem/placówką. 

 

___________________________                                                                      ________________________________  

         (miejscowość, data)                                                                                    (podpis rodziców/prawnych opiekunów)  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka przez Poradnię Psychologiczno–Pedagogiczną 

w Lubaniu, ul. Wł. Łokietka 2, zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2135 ze zm.), w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. 

 

                                                                                                    __________________________________________________  

                                                                                                              [Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów]  

Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją wniosku jest Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna w Lubaniu, z siedzibą przy ul. Wł. Łokietka, 59-800 Lubań,  

2. Przysługuje mi prawo wglądu do tych danych i możliwość ich poprawiania,  

3. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji wniosku,  

4. Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna w Lubaniu zobowiązuje się nie przekazywać ww. danych podmiotom trzecim, za 

wyjątkiem osób i instytucji uprawnionych do tego na mocy przepisów prawa. 

 

                                                                                                    _________________________________________________  

                                                                                                                [Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów]  

 

Przyjmuję do wiadomości, że za bezpieczeństwo dzieci zgłaszanych do Poradni odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.  

W sytuacji, gdy dziecko zgłasza się do Poradni bez rodziców/opiekunów prawnych, Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za 

jego bezpieczeństwo w drodze do Poradni oraz do domu (po badaniach/terapii). Powrót do domu bez opieki rodziców/opiekunów 

prawnych jest możliwy za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.  

 

_________________________________________________                             

[Data i podpisy rodziców/prawnych opiekunów]  

                                                           
1 podkreślić właściwe  

           


