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

Wrocław, ………………………...

( imię i nazwisko wnioskodawcy)

(data złożenia wniosku)

....................................................................
( adres zamieszkania /kod/)

....................................................................
( tel./e’mail)

WNIOSEK
do Zespołu Orzekającego w PPP nr 1 we Wrocławiu
o wydanie orzeczenia/opinii*
o potrzebie ………………………………………………………………………………
o potrzebie ........................................................................................................................
Imię i nazwisko dziecka/ucznia ………………………………………………………………….....................
Data i miejsce urodzenia ........................................................……………………………………....................
PESEL dziecka/ucznia …………………………… …………………………………………………………
(w przypadku braku PESEL - seria i nr in. dokumentu potwierdzającego tożsamość)

Adres zamieszkania ............................................................................................................................................
Przedszkole/szkoła, adres, klasa, /zawód/ ..........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Rodzice dziecka/ucznia ………………………………………………………………………………………...
( imiona i nazwiska, adres zamieszkania oraz do korespondencji, jeśli jest inny niż zamieszkania)

…………………………………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie wniosku (przyczyna i cel, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia i/lub opinii):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..
Orzeczenia/opinie wcześniej wydane: TAK/NIE*
…………………………………………………………………………………………………………..………
(w przypadku odp. „tak” proszę podać nazwę poradni psychologiczno-pedagogicznej, która wydała orzeczenie/opinię)

…………………………………………………………………………………………………………………..
Czy dziecko/uczeń wymaga stosowania alternatywnych metod komunikowania się: TAK/NIE*
Jakich?..................................................................................................................................................................
Dokumenty dołączone do wniosku:
1. ….........................................................
2. ……………………………………….
3. ……………………………………….
4. ……………………………………….

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

-----------------------------*niepotrzebne skreślić

VERTE - oświadczenia

OŚWIADCZENIA

WNIOSKODAWCY

wymagane na podstawie § 6 ust. 2 Rozporządzenia MEN z dnia 07 września 2017 r. w spr. orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły
orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Administratorem jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław .
Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61671 Poznań. Dane przetwarzamy w celu procedowania złożonego przez Ciebie pisma. Szczegółowe informacje o regułach
przetwarzania danych dostępne są w sekretariacie oraz na www.ppp1.wroc.pl w zakładce dotyczącej ochrony danych osobowych
(RODO) – Klauzula informacyjna – złożenie pisma w placówce.

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 4 pkt 11
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 i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – RODO) - w celu wydania orzeczenia lub opinii (zał. Klauzula informacyjna)
……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

2. Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na udział w zespole z głosem doradczym osób, o których
mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia (m.in. nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści
prowadzący zajęcia z dzieckiem/uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce), jeśli
o udział tych osób będzie wnioskował przewodniczący zespołu
……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

3. Wyrażam zgodę i składam wniosek/nie wyrażam zgody* na udział w zespole z głosem doradczym
innych osób, o których mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia, w szczególności psychologa,
pedagoga, logopedy, lekarza lub specjalisty - innych niż wymienieni w ust. 2 pkt 2-5 rozporządzenia,
tj. osób wchodzących w skład zespołu orzekającego
……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

4. Oświadczam, że jestem*:
a) rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem/uczniem;
b) prawnym opiekunem dziecka/ucznia sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem/uczniem;
c) inną osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem/uczniem.

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

---------------------------------*niepotrzebne skreślić
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wypełnia przyjmujący wniosek /psycholog, pedagog, logopeda/:

Wrocław, dnia …………………………………….
(data wpływu wniosku)

……………………………......................................
(podpis osoby przyjmującej wniosek)

KLAUZULA INFORMACYJNA - POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Administratorem Twoich danych jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu, ul. Kościuszki
31/1,
50-011
Wrocław
(dalej: My).
Kontakt
z
nami
możliwy
jest
pod adresem
email: sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl.
2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE
Consulting, ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.
3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia postępowania administracyjnego, którego jesteś stroną
lub uczestnikiem.
4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych jest zależna od tego, w jakim celu je przetwarzamy. I tak,
podstawą przetwarzania będzie:
a) wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
w zakresie w
jakim celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania administracyjnego w
oparciu o przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisy ustaw szczególnych, które
regulują dane postępowanie;
b) interes publiczny lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO):
w zakresie w jakim Dyrektor Placówki działa jako organ administracji publicznej załatwiając sprawy w drodze
decyzji administracyjnej.
5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego.
6. Będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres trwania postępowania a następnie – przez okres wskazany naszej
Instrukcji Kancelaryjnej.
7. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
8. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane
związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym mogą zostać ujawnione:
a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne,
b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności,
c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas
w bieżącej działalności,
d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności,
e. kurierom i poczcie polskiej – w związku z przesyłaną korespondencją,
Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej
i realizacji interesu publicznego są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej
jednostki samorządu terytorialnego.
Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za
pośrednictwem naszej skrzynki: sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl.
11. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych:
b. wypełnienie obowiązku prawnego, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
c. realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści
swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
12. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych.
13. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem
e-mail: sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu, ul. Kościuszki 31/1, 50-011 Wrocław .

14. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz
prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl, www.uodo.gov.pl).

