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………………………………….  …………………………………. 
(imię i nazwisko rodzica)  (miejscowość, dnia) 

………………………………….   
(adres zamieszkania)   

………………………………….   
(telefon)   

WNIOSEK RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA/PEŁNOLETNIEGO UCZNIA  

O WYDANIE OPINII/INFORMACJI PO BADANIU 

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SANDOMIERZU 
 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………………………………………. 

ur. ………………………………………………. PESEL ……………………………………. 
 

Zwracam się z prośbą o wydanie opinii/informacji w sprawie: 

 wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej, 

 odroczenia rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego, 

 spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego  

(nauczanie domowe), 

 dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, 

 specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksja rozwojowa), 

 zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, 

 udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, 

 przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy, 

 pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, 

 udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania 

określonej pracy lub nauki zawodu, 

 objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole podstawowej, 

szkole ponadpodstawowej lub placówce wychowawczej, 

 zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 

 braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych, 

 innych potrzeb (wpisać jakich) 

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

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

Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 z późn. zm) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34. 

………………………………………… 

 (podpis wnioskodawcy) 
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OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH / PEŁNOLETNIEGO UCZNIA 
 

Ja, niżej podpisany/a 

 

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

Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjną: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informujemy, że: 

 

1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka/podopiecznego jest Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Sandomierzu przy ul. Mickiewicza 34, kod pocztowy 27-600 
Sandomierz (dalej: Poradnia). 

2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem inspektora ochrony 
danych osobowych, pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@powiat.sandomierz.pl, dzwoniąc pod nr tel. 
(15) 644 10 10, 644 11 11 wew. 378, bądź za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres: Poradnia 
Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz. 

3. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych 
Poradni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

4. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać dane Pani /Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego 
dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze zadania. Możemy przekazywać dane Pani/Pana 
oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego w szczególności następującym odbiorcom: 
a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą posiadać 

dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, 
b) podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, 
c) innym odbiorcom danych np. lekarzowi, kuratorowi, sędziemu, 
d) podmiotom przetwarzającym w celu wykonywania czynności technicznych związanych z eksploatacją 

systemu elektronicznego wykorzystywanego w Poradni, 
e) instytucjom upoważnionym z mocy prawa. 

5. Dane udostępnione przez   Panią/Pana   nie będą podlegać podejmowaniu zautomatyzowanych decyzji, w 
tym będących wynikiem profilowania (tj. zbieraniu informacji o odbiorcy na podstawie jego zachowań w 
sieci). 

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana 
dziecka/podopiecznego do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Ma Pani/Pan prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana 
dziecka/podopiecznego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, przenoszenia danych. Może Pani/Pan wycofać też zgodę na przetwarzanie danych 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
tej zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzania 
danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka/podopiecznego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

9. Dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/podopiecznego po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego 
zostały zebrane, o jakim była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny 
z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Ich podanie jest dobrowolne, 
lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w realizacji zadań ustawowych i 
statutowych Poradni (tj. np. odmową przyjęcia wniosku do realizacji). 

*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. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka/podopiecznego 
zamieszczonych w niniejszym wniosku przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną  
w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34 w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Poradni. 

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

   miejscowość, data                         czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego ucznia 

mailto:iod@powiat.sandomierz.pl,

