
Wniosek 
o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia 

w PCWE/ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko dziecka 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Data i miejsce urodzenia                                                       PESEL 

 

……………………………………………………………………………………………. 

Adres zamieszkania 

 

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

Nazwa i adres szkoły                                                                                      klasa 

 

…………………………………………………… 

Imiona rodziców/prawnych opiekunów  

    

……………………………………………………. 

Adres rodziców/prawnych opiekunów 

………………………………………. 

Telefon domowy lub inny kontaktowy 

 

Określenie przyczyny: 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 
Proszę podkreślić właściwą odpowiedź 

 

o Dziecko zgłaszane do poradni po raz pierwszy/powtórnie. 

o Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na udostępnienie wyników badań szkole 

 lub innym instytucjom, o ile zaistnieje taka potrzeba, zgodnie z interesem dziecka. 
 

 

 Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach 

 (Dz.U. z 2017r., poz. 1591) 

 Na podstawie art.23 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych upoważniam 

PCWE/Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku do przetwarzania danych osobowych mojego dziecka 

wynikających z zakresu obowiązków pracowniczych.(Dz.U. z 2016r.poz.922 )  

 

 

 

 

………………………………………. …….…………………………… 

/miejscowość i data/      /czytelny podpis wnioskodawcy/ 

 

 

 



Wniosek 
o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia 

w PCWE/ Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku 

 

 

 

Informacja  przedszkola/szkoły/placówki 

w sprawie ucznia……………………………………………. 
/stanowi integralną część wniosku, dotyczy opinii i orzeczeń/ 

 

 
1) Informacja o rozpoznanych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, 

możliwościach psychofizycznych ucznia oraz potencjale rozwojowym 

ucznia. 
 

2) Informacja o występujących trudnościach w funkcjonowaniu ucznia 

 w przedszkolu, szkole, placówce lub szczególnych uzdolnieniach ucznia. 

 

 

3) Informacja o działaniach podjętych przez nauczycieli, wychowawców, grup 

wychowawczych i specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia  

w przedszkolu, szkole i placówce, formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole lub placówce, 

okresie ich udzielania oraz efektach podjętych działań i udzielanej pomocy. 
 

 

4) Wnioski do dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania 

ucznia. 
 

 

 

 

………………………………..                                  …….…..………………………… 
/miejscowość , data/                                                                /czytelny podpis nauczyciela/specjalisty/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

§20 ust.11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji  

i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

 i placówkach (Dz.U. z2017r. poz.1591) 

 


