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KWESTIONARIUSZ WYWIADU Z RODZICAMI 

OŚRODEK KOORDYNACYJNO REHABILITACYJNO OPIEKUŃCZY 

W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM NR 2 W GDAŃSKU 

 

1. Imię i nazwisko dziecka: …………………………………………………………………… 

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………..……………………………………. 

3. Pesel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………… 

5. Adres do korespondencji …………………………………………………………………… 

6. Diagnoza: 

…………………………………………………………………………………………………

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

7. Osoba udzielająca wywiadu: ………………………………………………………………… 

8. Sytuacja rodzinna, rodzeństwo: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

9. Wykształcenie rodziców/ opiekunów, zawód wykonywany: 

• Mama: ……………………………………………………………………………….. 

• Tata: …………………………………………………………………………………. 

10. Dane dotyczące warunków i przebiegu rozwoju dziecka: 

• Okres ciąży (infekcje, zażywane leki, pobyty w szpitalu) : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

• Poród : (wcześniak, przedwczesne odejście wód płodowych, naturalny, 

cesarskie cięcie, stan zagrożenia płodu, wypis w książeczce zdrowia dziecka): 

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

………………………………………………………………………………. 

• Okres okołoporodowy (Apgar, waga, badanie słuchu, badanie wzroku 

inkubator, zabiegi operacyjne, wady wrodzone, krwawienia dokomorowe, 

problemy z karmieniem/ssaniem, zaburzenia napięcia mięśniowego): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

• Przebieg rozwoju (ew. przebyte choroby, urazy): 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11. Czy dziecko przebywa pod opieką poradni specjalistycznych, ośrodków 

rehabilitacyjnych, hospicjum (jakich, gdzie?): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

12. Dotychczasowe badania specjalistyczne/leczenie: 

• Neonatolog …………………………………………….. 

• Kardiolog ………………………………………………. 

• Neurolog …………………………………………….. 

• Laryngolog …………………………………………… 

• Audiolog …………………………………………….. 

• Okulista  ……………………………………………... 

• Ortodonta …………………………………………… 

• Logopeda ………………………………………. 

• Psycholog …………………………………………….. 
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• Pedagog ………………………………………………. 

• Tyflopedagog ………………………………………….. 

• Surdopedagog …………………………………………… 

• Fizjoterapeuta 

• Inne ……………………………………………………………………………………. 

13. Czy dziecko uczęszcza do żłobka, przedszkola (jakiego/ gdzie, pryw/państwowe?): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

14. Z jakiej terapii dziecko aktualnie korzysta?  (miejsce, z jakiego tytułu np. NFZ, 

PFRON, WWR, prywatnie) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

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

                                                       (czytelny podpis ) 

Tel do kontaktu 

Email:  

 

 

Miejsce, data:                                                                                  Koorydnator OKRO 

…………………………….                                                         ………………………….. 
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Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka  przez 

administratora danych Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Gdańsku 

potrzebnych do zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla mojego dziecka w zakresie 

niezbędnym do jego prowadzenia. 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania. 

 

 

……………………………. 

/podpis rodzica/ 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO 

Informujemy, że: 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

wyrażonej powyżej jest Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Gdańsku 

2. Celem zbierania danych jest przeprowadzenie zajęć z zakresu wczesnego 

wspomagania dziecka 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim 

w Gdańsku za pomocą adresu iod@gdansk.gda.pl. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku 

niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy. 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane na czas trwania umowy, w którym została 

wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 


