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                    Legionowo, dn. …………………. 

………………………………………..                                                                               
imię i nazwisko wnioskodawcy 

 

………………………………………..                                                                         
telefon kontaktowy 

 
WNIOSEK                                                                                                

o wydanie opinii poradni                                                                     
(na odwrocie należy wskazać jedną z kategorii sprawy, której ma dotyczyć 

wnioskowana opinia) 

 
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………... 
 

Nr PESEL …………………………………............................................................. 
 

Data i miejsce urodzenia …………………………………………………………………. 
 
Miejsce zamieszkania ……………………………………………………………………... 

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

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………Oddział/Klasa………………….. 
 
Zgłoszony problem ……………………………………………………………………….. 

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

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

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

 
Wnioskuję o przesłanie kopii opinii poradni do szkoły:      tak      nie 

 
 
Załączona dokumentacja: 

 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 ………………………………………………. 

 

 

       ……………………………………….. 

                                                                     Podpis wnioskodawcy 
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Wniosek o wydanie opinii poradni w sprawie: 

 
1. -  wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej 

 

   

2.  - odroczenia spełniania obowiązku szkolnego 

 

 

3. -  spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą 

 

 

4. -  zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego 
 

 

5. -  objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej 

 
 

6. -  dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych ucznia 

 

 

7. -  specyficznych trudności w uczeniu się / dysleksja 

 
 

8. -  udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki 
 

 

9. -  przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego                

do pracy 

 

 

10. -  pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami 

zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu 

na stan zdrowia 

 

 

11. -  udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do 
wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu 

 

 

12. -  braku przeciwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć 

zarobkowych 

 

 

13. -  objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu / szkole 

(zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, 

rozwijających umiejętność uczenia się, rozwijających uzdolnienia, zajęcia związane 
z wyborem kierunku kształcenia i zawodu) 

 

 

14. -  objęcia dziecka/ucznia zindywidualizowana ścieżką kształcenia 

 

 

15. -  inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka  

 
 

                  
 

 

 
 


