
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Nr sprawy:

miejscowośó i data

NrPESEL dziecka..../..../....l....l..../..../..../..,.l....l....l...,.; Nr i seria legitl,rnacji szkolnej
Data i miejsce urodzenia dziecka .

Adres zamieszkania lub pobytu dziecka

Imię i nazwisko przedstawiciela usta,$iowego dziecka

Nr PESEL przedstawiciela ustawowego dziecka ..,./....l....l ..../....l ....l....l....l....l ....l.,.

Nr i seńa dowodu osobistego

Adres zamieszkania przedstawiciela ustawowego dziecka

Do Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania

z*LT;,s;ił"ffi ffi H:i§*:,H:iTffi .,"

Zwtasam się z llptzsjmą prośbą o wydanie orzeczenia o ńepehrosprawności dla celów: (włńciwe zat<reślić)
o zasiłkupielęgnacyjnego
o zasiłku stałego
o korzystania z karty parkingowej
o inne (iakie?)

Oslńńczam,że:
1. dziecko pobiera / pobierało* zasiłek pielęgnacyjny do dnia .......

2. składano / nie składano* uprzednio vmiosku o wydanie or:.rczęńa o niepehrosprawności

3. dziecko może l ńe może* przybyó na badanie przedmiotowe (eżeli nie, to należry zał4czyć
zaświadczenie lekarskie potwierdzające niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu z powodu
długotrwałej lub nie rokującej poprawy choroby),

4. dziecko lczęszcza / ńe lczęszsza* do przedszkola / szkoły ogólnodostępnego(ej),
integracyjnego(ej), specjalnego(ej) w w}miarze godzin dziennie/tygodniowo (zńączyć
stosowne zaświadczenie)*

5. ,korzysta / nie korzysta ze świetlicy szkolnej i stołówki i intematu*
6, w razie stńerdzonej przez zespół orzekający koniecmości wykonania badań dodatkowych,

konsultacji specjalisĘczrrych lub obserwacji szpitahych uzupełniających złożone zaświadczenie o stanie
zdrowia wydane przez |ekarza nie będącego lekmzem ubezpieczenia zdrowotrego, jestem świadomy
wl,rnogu ponoszenia ich koszów we własnym zakesie.

Do wniosku zaĘczam:
l , posiadaną dokumentację medycmą doĘcąą stanu zdrowia dziecką
ż. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb ZespoĘ nie wcześniej ntż na 30 dni przed

dniern złożenia wniosku.
3, kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (karty informacyj ne ze sąitalą qłliki badan iĘ.). Jeżeli

dziecko wąszcza do szkĄ nalezy dodatkowo dostarc4ló kserokopię legi§łnacj! szkolnej, zaświadczenie ze szkĄ,
opinię psychologicmą (o ilejest w posiadaniu).

śwrłlonłyra oDpowIEDZIALNośO KARNf,J ZA FAŁsZywE ZEZNANIA ZGODNIE
Z ART. 233 KODEKSU KARNEGO (DZ. U. 1997r., poz. 2204, z późa. zm.),, oŚWIADCZAM, ŻE
DANE ZA\ilARTE WE \ilNIosKU SĄ ZGODNE Zf, STANEM FAKTYCZNYM.

Podpis przedstawiciela uStawowego dzięcka



E WyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych również w zakresie nr telefonu i/lub
adresu e-mail wpisanego we wniosku.

Podpis przedstawicię|a ustawowego dzięcka

E WyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osoborrych zawartych we wniosku dla potrzeb
niezbędnych do realizacji procesu orzeczni czego zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych
osoborłych z dniaż7.04.2076 r. (RODO)

Podpis przedstawiciela ustawowęgo dziecka

INF,ORMA CJA
o zakresie opieki i pielęgnacj i sprawowanej nad dzieckiem przez

osobę ubiegającą §ię o zas iłek pielęgnacyjny

lmię i nazwisko opiekuna dziecka .

I. Zakres sprawowanej opieki i pielęgnacji
1. dziecko jest leżącelporusza się samodzielnie/porusza się o kulach/na wózku inwalidzkim/z pomocą

drugiej osoby*

2. przyjmuje pokarrny samodzielnie / jest karmione przez drugą osobę / wyrraga stosowania diety

3. rcd"aj ograticzenia irurych czl,nności(np.mycie się, ubieranie, załatwianie cąlnności fizjologicznych)

4, rodzaj i częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych w ciągu dnia

5, rodzaj i liczba zabiegów rehabilitacyjne - leczniczych wykonywanych w domu i poza domem
w ciągu dnią tygodnią miesiąca ..

6, częstotliwość wizyt lekarskich w domu, poza domem, w tygodnią w miesiącu

II, Sytuacja społeczna dziecka:
1. dziecko uczęszcza l nie uczęszcza* do przedszkola: ogólnodostępnego / integracyjnego /

specjalnego* w wymiarze .................... godzin dzierurie / tygodniowo
2. dzięcko ncąszc.a do szkoły ogólnodoĘpnej / integracyjnej / specjalnej * samodzielnie /

niesamodzielnie* w wymiarze ................. godzin dziennie / tygodniowo
korązsta/ńe korzystax z nauczarria indyłvidualnego w wlmi arze .....,..,.. godz. dzienrrieĄgodniowo

3 . korązsta / nie korzysta* ze świetlicy szkolnej / stołówki szkolnej * 
.

Pmwdziwość powyzszych informacji potwierdzam własnoręcznym podpisem

data

* niepot:ebne sk7eślić

Podpis przedstawiciela ustawoWego dziecka


