
 
………………………………………….…….….…..                                       Ciechanów;       .………………....2017r. 

 imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych                             miejscowość, data 

 

…………………………………………….…………  

            adres zamieszkania, kod pocztowy 

 

………………………………………….……………  

          kontakt  telefoniczny, adres e-mail 

Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna 

  NR wniosku (nadaje Poradnia)                                                                            w Ciechanowie  

   ..................................................                                                                ul. Wyzwolenia 10a 
                                                                                                                                06- 400 Ciechanów 

 

WNIOSEK  

o objęcie zajęciami terapeutycznymi w roku szkolnym  2017/2018 
 

Proszę o objęcie mojego dziecka .……...…………………………………………………………...................                                                                                                                             
                                                                                                                  imię i nazwisko      

ur. dnia …………………..……..................…w…………………………...………………..…………….................... 

ucznia ………………….………………………………………………………………kl.……………….................... 
                                                     nazwa i adres szkoły/przedszkola, miejscowość 

PESEL: ...................................................................................................................... ........................................................................................   

Prosimy dokonać wyboru: 1 rodzaju zajęć. W przypadku wskazania 2 zajęć- drugi wybrany rodzaj zajęć – to  zapis na listę rezerwową! 

1. terapia pedagogiczna (z. korekcyjno-kompensacyjne)  prowadzona przez       ................................................................................ 

2. zajęcia EEG Biofeedback prowadzone przez: ............................................................ .................................. 

3. zajęcia zwiększające gotowość szkolną prowadzone przez: ............................................................................ .................. 

4. terapia stymulująca techniki szkolne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego 

5. „Bajeczki i rymowanki”- zajęcia przygotowujące do czytania i pisania 

6. „Bystrzaki” – zajęcia rozwijające przedszkolaka 

7. „Sprawne rączki, sprawne buzie” 

8. Terapia ręki  

9. Terapia psychologiczna indywidualna  

10. Praca z uczniem z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalnym 

 

Czy dziecko uczęszczało w ubiegłym roku na zajęcia? TAK (do kogo? ...................................................................) NIE 

Zobowiązuję się dostarczyć plan zajęć dziecka do Poradni w terminie do 20 września 2017r. Jednocześnie jestem 

świadomy/a, że niedostarczenie we wskazanym terminie planu zajęć dziecka skutkuje nieprzyjęciem na zajęcia. 

 
1. *Wyrażam/nie wyrażam zgodę na samodzielny dojazd i powrót mojego dziecka na zajęcia. 

W razie niewyrażenia zgody na samodzielny dojazd i powrót dziecka prosimy o podanie osób upoważnionych do odbioru dziecka po 

zakończeniu zajęć  …………………...............................................................................................................................  

2. Oświadczam, że jestem świadoma/y, że w przypadku niezgłoszenia się mojego dziecka bez wcześniejszego usprawiedliwienia na 3 kolejne 

zajęcia, moje dziecko zostanie skreślone z listy uczestników zajęć, a w jego miejsce wpisane będzie dziecko z listy rezerwowej. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji zadań diagnostyczno- terapeutyczno- doradczych. 

Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych jest Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ciechanowie, 06- 400 Ciechanów, ul. 

Wyzwolenia 10a. Dane podaję dobrowolnie oraz mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. 

 

 

         …………………………………… 
          czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

 właściwe podkreślić 

 


