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                                                                                           ELBLĄG 1988 

82-300 Elbląg ul. Kosynierów Gdyńskich 30 

tel./fax. 55 6258251/ 55 6258253  ~  www.poradnia2elblag.pl ~  ppp2@elblag.eu 

 
Data wpływu wniosku  

 
 

Wnioskodawca - dane kontaktowe: 
 

 ........................................................................ 
numer telefonu 

 

…………….....................................................  
adres e-mail 

Wskazanie do przeprowadzenia diagnozy – 

wypełnia PP-P nr 2 w Elblągu  

 

Proszę o przeprowadzenie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Elblągu badań 

specjalistycznych (psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych, z zakresu doradztwa 

zawodowego*)  

Dziecka/ucznia:......................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

...................................................................................................PESEL.................................................... 
(data i miejsce urodzenia) 

.......................................................................................................................................... klasa................ 
(szkoła / placówka) 

................................................................................................................................................................... 
(imię i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych dziecka) 

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

(adres zamieszkania dziecka) 

Uzasadnienie: .......................................................................................................................................... 

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

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

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

 

Oświadczam, że dziecko było/ nie było** badane w poradni psychologiczno – pedagogicznej.  

Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na ujawnienie wyników badań w  szkole/ placówce,  

do której uczęszcza dziecko. 

 

 
 

 

.............................................................     ……………………………………………. 
 (miejsce, data)                   (podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

 

 

*) można zaznaczyć oczekiwany rodzaj diagnozy,  
**) podkreślić właściwe    

 

http://www.poradnia2elblag.pl/


WAŻNE  INFORMACJE  

1. Po zakończonych badaniach w poradni psychologiczno-pedagogicznej wnioskodawca może 

uzyskać opinię na piśmie.  

 

2. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1.02.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych…. (Dz. U. z 2013, poz. 199 ze zm.) do 

wniosku składanego w poradni należy dołączyć posiadane wyniki obserwacji i badań 

psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i lekarskich, a w przypadku ucznia - także 

opinię nauczyciela/ wychowawcy grup wychowawczych prowadzącego zajęcia z uczniem lub 

specjalistów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

 

OCZEKUJEMY na dołączenie: 

 INFORMACJI SZKOŁY, PLACÓWKI O DZIECKU- druki do pobrania w sekretariacie lub na 

stronie poradni. W sytuacji stwierdzenia takiej potrzeby poradnia może poprosić szkołę/placówkę 

o poszerzoną opinię.  

 Kserokopii ostatniego wyniku badań psychologicznych, pedagogicznych lub logopedycznych – 

jeżeli takie badania zostały przeprowadzone, w szczególności odbyło się w innej poradni czy 

instytucji. 

 

3. W celu zapewnienia rzetelności diagnozy należy zadbać, aby dziecko podczas badań było 

wyposażone w wymagane dla niego sprzęty medyczne, takie jak w zalecone przez lekarzy 

okulary, aparaty słuchowe, itp.  

 

4. Jeżeli w celu wydania opinii niezbędne jest przeprowadzenia badań lekarskich, rodzic/opiekun 

prawny dziecka powinien przedstawić zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia zawierające 

informacje niezbędne do wydania danej opinii.  

 

5. Należy wziąć pod uwagę, że ze względu na swoją specyfikę badania mogą być zaplanowane  

w różnych terminach. Po każdym badaniu wnioskodawca otrzymuje od badającego specjalisty 

ustną informację postdiagnostyczną. 

 
6. Dwukrotne niestawienie się na badanie we wskazanym terminie bez usprawiedliwienia wymaga 

ponownego złożenia wniosku o diagnozę.  

 
7. Informacji o organizowanych przez Poradnię formach wsparcia oraz zasadach uczestnictwa  

w nich można uzyskać u pracowników Poradni.  

 

Z treścią informacji zapoznałem (-łam) się:          

       ...…………………………………..… 

        podpis wnioskodawcy  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wniosek rodzica/opiekuna prawnego/ pełnoletniego ucznia o wydanie opinii  

Do uzupełnienia po przeprowadzeniu niezbędnych badań w celu wydania opinii. Nie wypełnia się w przypadku chęci 

skorzystania wyłącznie z konsultacji., porady, chęci ubiegania się o terapię 
Składam wniosek o wydanie opinii / wydanie pisemnej informacji o wynikach (wniosek powinien 

zawierać uzasadnienie) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………… 

                                                                                                        data i podpis wnioskodawcy 
 

 

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


