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

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

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

        

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

Adres                                                                                                                                PORADNIA 

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

                                                                                                                      telefon/fax 86 215 03 18 

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

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

Telefon 

 

WNIOSEK 

O BADANIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE  
 

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia MEN z dnia 1 lutego 2013 roku w sprawie 

szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych 

poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z 

późn. zm.) 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?).............................................................................................................................. . 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Imię/imiona i nazwisko dziecka/ucznia  
 

..................................................................................................................................................... 
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PESEL   

           

 

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego........................................................................... 

 

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego………………………………………………….. 

 

data i miejsce urodzenia dziecka ........................................................................................ 

 

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

 

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

 

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

 

Jeżeli dziecko/uczeń było/ł diagnozowany w poradni, proszę podać datę ostatniego badania    

 

i nr karty indywidualnej.............................................................................................................. 

  

Zostałem poinformowany o nieodpłatnym i dobrowolnym korzystaniu z pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej świadczonej przez poradnię. 

  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych na potrzeby  orzecznictwa                      
i obowiązującej statystyki  zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r.  o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002r. Nr 101,  poz. 926 z późn. zm).  
 

                                      

 

 

 

 

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

                                                                                                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. 

 

 


