
Wpłynęło dnia 

Numer 

Podpis przyjmującego: 

 

Wniosek o przeprowadzenie badań i udzielenie pomocy    
w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kłecku 

 

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………… PESEL …………………………….. 

Data urodzenia: ……………………………………… ……………………………………….. 

Miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………. 

Imiona rodziców: ……………………………………………………………………………… 

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

Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………… 

Szkoła: ……………………………………………………………klasa ……………………… 

Czy wcześniej korzystało z pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej ( jeśli tak, to gdzie i 

kiedy) ……………………………………………………………………… 

Zwracam się z prośbą o udzielenie pomocy z powodu: 

Problemów w nauce:  

 ogólnych  w czytaniu  w pisaniu  w liczeniu 

 

 problemów logopedycznych 

 problemów wychowawczych w domu 

 problemów z zachowaniem w szkole 

problemów rodzinnych 

 innych ……………………………………………………………………………………. 

Oczekuję pomocy poprzez: 

 diagnozę problemów 

 terapię pedagogicznej  

 terapię logopedycznej 

 terapię psychologiczną indywidualną dziecka 

 poradnictwo – wsparcie rodziny 

poradę zawodoznawczą 

 inne  ……………………………………………………………………………………… 

 

 

Załączniki: 

Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych 

 Zaświadczenie lekarskie 

Opinia szkoły 

Inna dokumentacja 

                         

data zgłoszenia     podpis rodziców, prawnych opiekunów   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Administrator danych 
osobowych? 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłecku, ul. Słoneczna 25  62-270 
Kłecko; tel. 61 424 0783 , email: poradnia@pppk.powiat-gniezno.pl 
 

Inspektor ochrony 
danych  

W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych 
można  się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych: iod@pppk.powiat-
gniezno.pl   biuro@pracowniarodo.pl 

Cel i podstawa prawna 
przetwarzania 

Dane osobowe Państwa dziecka przetwarzane są w celu udziału w zajęciach, 
terapiach oraz badaniach organizowanych przez Poradnię.  
W przypadku wystąpienia o opinie lub orzeczenia dane będą przetwarzane w 
celu diagnozy i wydania opinii lub orzeczenia na podstawie art.  art. 6 ust. 1 
pkt c oraz art.9 ust.2 pkt g RODO oraz  rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 
2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni 
psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni  
specjalistycznych (Dz. U. 2013, poz. 199);  

Okres przechowywania 
danych 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi 
przepisami prawa, a następnie zostaną usunięte.  

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą podmioty upoważnione z mocy prawa oraz 
podmioty, z którymi Poradnia podpisała umowy powierzenia przetwarzania 
danych osobowych np. dostawcy usług informatycznych, pocztowych, 
telekomunikacyjnych itp.  

Prawa osób, których 
dane są przetwarzane 

Osoby, których dane dotyczą mają prawo  
- dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii 
- poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych 
- ograniczenia przetwarzania. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych: 00-183 Warszawa, ul. Stawki 2.  

Wymóg podania danych  
Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami 
prawa.  
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