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                                                                                                              Łomża, dnia ..............................................  

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

         Imię i nazwisko wnioskodawcy 
       (rodzic, opiekun prawny,  pełnoletni uczeń) 

        

.....................................................................                                                               ŁCRE w Łomży                         

Adres  zamieszkania                                                                                         PORADNIA 

                                                                                                  PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA nr 2 
.....................................................................                                              18-400 Łomża, ul. Polna 16       

                                                                                                                      telefon/fax 86 215 03 18 

………….....................................................                                          www.lcre-lomza.webd.pl 
Telefon                           e-mail: ppplomza@poczta.onet.pl 

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

 

 

 

WNIOSEK 

O BADANIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE  

 

Wnoszę o przeprowadzenie badań w sprawie: 

 
 

o trudności w pisaniu,               *( właściwe zaznaczyć X) 

o trudności w czytaniu, 

o trudności w nauce matematyki, 

o ogólnych trudności w nauce, 

o trudności wychowawczych, 

o zaburzeń emocjonalnych, 

o wady wymowy, 

o udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki z 

………………………………………………………….. (uczeń szczególnie zdolny), 

o w zakresie doradztwa zawodowego (wybór kierunku dalszego kształcenia), 

o innych (jakich?).............................................................................................................................. . 

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

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

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

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

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

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

 

Imię/imiona i nazwisko ucznia  
 

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

  

data urodzenia ucznia …...................................................miejsce ur. ..................................... 

 

PESEL 
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adres zamieszkania ucznia  
 

.............................................................................................................................................. 
                                                             (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/mieszkania) 

 

szkoła ..................................................................................................................................... 

 

klasa .................... 

 

W przeszłości uczeń był diagnozowany w: 

 

 PPP nr 2 w Łomży   TAK   NIE, w innej poradni TAK   NIE        (właściwe zakreślić) 

 

 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego: 
 

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

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego: 
 

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

 

Zostałem poinformowany o nieodpłatnym i dobrowolnym korzystaniu z pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej świadczonej przez poradnię. 

 
Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym dziecka lub ucznia zgodnie z art. 94        

§ 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682) 
 
 
                                                                                           ………………………………………………….. 
                                                                                                czytelny podpis wnioskodawcy 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby opiniowania, orzecznictwa                  

i statystyki przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 2 Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 

w Łomży, ul. Polna 16, 18-400 Łomża zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przyjmuję do 

wiadomości, iż mam prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz wniesienia uzasadnionego 

sprzeciwu wobec przetwarzania. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem 

email: lcre.rakowski@interia.eu. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z 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 95/46WE (RODO). 

 
 

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

                                                                                                czytelny  podpis wnioskodawcy 
  (rodzica, opiekuna prawnego, pełnoletniego ucznia) 

 

Do wniosku należy dołączyć: 

o informację szkoły o uczniu, 

o zeszyty szkolne (w dniu badania), 

o świadectwo szkolne (ksero), 

o dokumentację pracy ucznia, 

o dokumentację medyczną, 

o opinię z ostatnich badań. 

mailto:lcre.rakowski@interia.eu

