
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Nr sprawy:

miejscowośó i data

Imię i nazwisko dziecka

Nr PESEL dziecka.../....l....l..../..../..../....l....l..../....l.....; Nr i seńa legiĘmacji szkolnej
Data i miejsce urodzerria dziecka
Adres zamieszkania lub pobytu dziecka................................

Imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego dziecka
Nr PESEL przedstawiciela ustawowego dziecka ..../....l....l..,.l..../....l....l....l....l,.../...

Nr i seria dowodu osobistego

Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego dziecka

Do Powiatowego Z,espołu do Spraw Orzekania
o Niepehospravrności w Sępólnie Krajeńskim

z siedzibą w Więcborku prry ul. Powstańców Wkp. 2a

Zwraram się zupnejmą prośbą o wyduię ousczsnia o niepehrosprawności dla celów: (właściwe zakreślić)
o zasiłkupielęgrracyjnego
o zasiłku stałego
o korzystania z karty parkingowej
o irme (akie?)

Osńńczarn, żr,:

1 . dziecko pobiera / pobierało* zasiłek pielęgnacyjny do dnia ,...,..
2. sldadano / nie składano* uprzednio wniosku o wydanie orzpczsńa o niepełnosprawności

3. dziecko może / nie może* przybyć na badanie przedmiotowe (eżeli nie, to nalery zdączyć
zaŚwiadczenie lekarskie potwierdzające niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu-z powodu
długotrwałej lub nie rokującej poprawy choroby),

4. dziecko lczęszcza l nie uczęszcza* do przedszkola l szkoły ogólnodostępnego(ej),
integracyjnego(ej), specjalnego(ej) w wymiarze godzin dziennieĘgodnio*o 1zaiąĘe
stosowne zaświadczenie)*

5. korzysta / nie korzysta ze świetlicy szkolnej / stołówki / intematu*
6. w razie stwierdzonej przez zespół orzekający konieczności wykonania badń dodatkowych,

konsultacji specjalisĘczrrych lub obserwacji szpitalnych uzupehiających zfożanę zńńńczrnie o sńnie
zdrowia wydane prznz lekarza nie będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, jestem świadomy
wynogu ponoszerria ich kosźów we własn},rn zakesie.

Do wniosku zaĘzam:
1 . posiadaną dokumentację medycmą do§cącą stanu zdrowia dziecką
2, zńwińczpnie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb Zespofu, nie wcześniej niź na ]0 dni pzed

dniem złozenia wniosku,

dane zawańe

podpis przedstawiciela uslawowęgo dziecka



INF O RMACJA
o zakresie opieki i pielęgn acj i sprawowanej nad dzieckiem

przez osobę ubiegającą się o za§iłek pielęgnacyjny

Imię i nazwisko dziecka
Data i miejsce Eodzenia
Adres zamieszkania
Imię i nazwisko opiekrrrra dziecka

I. Zakres sprawowanej opieki i pielęgnacji
1. dziecko jest leżące l ponlsza się samodzielnie / porusza się o kulach / na wózku inwalidzkim /

z pomocą drugiej osob1*

2. przyjmuje pokarmy samodzielnię / jest karmione przez drugą osobę / wymaga stosowania diety

3. rodzaj ograniczenia irrrrych c4łrności (np. mycie się, ubieranie, załatwianie cąłrności

fizjologicznych)

4. rod"aj i częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych wykonlłvanych w ciąu dnia

5 . rodza1 i liczba zabiegów rehabilitacyjne - leczńczych wykonyłvanych w domu i poza domem

6. częstotliwośó wizyt lekmskich w domą poza domem, w rygodniu, w miesiącu

II, Sytuacja spoleczna dziecka:
1. dziecko lczęszcza l nie tlczęszcza* do przedszkola: ogólnodostępnego / integracyjnego /

specjalnego* w wymiarze .................... godzin dziennie / tygodniowo
2. dziecko uczęszcza do szkoĘ ogólnodostępnej i integraclnej / specjalnejł samodzielnie /

niesamodzielnie* w wymiarze godzin dzienrrie / tygodniowo
korzysta / nie korzysta* z nauc7alia indywidualnego w w},rniarze

godzin dziennie / rygodniowo
3 . korzysta / nie korzysta* ze świetlicy szkolnej / stołówki szkolnej * 

.

Prawdziwość powyższych informacji potwierdzam wła§}oręczn},rn podpisem

data podpis opiekuna dziecka

Do wniosku naleĘ dołączyć kserokopie posiadarrej dokumentacji medycmej (karty informacyjn e ze szpitalą
wyniki badń iĘ.). Jezeli dziecko uczęsrcza do szkĄ naleĄ dodatkowo dostarcryć kserokopię legitymacji szkolnej,
zaświadczenie ze szkĘ, opinię psychologicmą (o ile jeś w posiadaniu).

+ niepoh:ebne skrcślić


