
  Załącznik do procedury EK-16 

 
WNIOSEK O SKIEROWANIE DO KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 
   ............................., dnia ........................... r. 

....................................................... 
imię i nazwisko wnioskodawcy  
(rodzica/opiekuna prawnego) 

....................................................... 
adres zamieszkania 
 

....................................................... 
telefon kontaktowy 

            Prezydent Miasta Krakowa 

 
 

W N I O S E K 

 
Proszę o skierowanie ..........................................................................................................................................., 

/imię (imiona) i nazwisko dziecka/ 
 

urodzonego ..................................................................................... w ................................................................., 
 

                                                               /dd-mm-rrrr/                                                                                 /miejsce urodzenia/ 
 

zamieszkałej/ego .................................................................................................................................................., 
/dokładny adres wraz z kodem pocztowym/ 

 
 

 

do klasy ..........   ..................................................................................................................................................., 
                                                                                                    /typ szkoły/* 
wchodzącej/ego w skład........................................................................................................................................, 

/nazwa i adres przedszkola, szkoły, ośrodka/ 

 
zgodnie z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego Nr ………………………........................................., 

wydanym w dniu ................... przez Zespół Orzekający działający w ……………….………………….…………... 

…......................................................................................................................................................................... . 
/nazwa i adres poradni psychologiczno – pedagogicznej/ 

 

Uczeń obecnie (proszę wypełnić a. lub b.): 

a. uczęszcza do …………………………………………………………………….., klasa …………..…………. 
/nazwa i adres przedszkola, szkoły, ośrodka do którego uczeń uczęszcza lub ostatnio uczęszczał/ 

 

b. ukończył …………………………………………………………………………..., klasa ……………………... 
/nazwa i adres przedszkola, szkoły, ośrodka, ukończonego przez ucznia/ 

 
 

 
Wnoszę/nie wnoszę** o umieszczenie dziecka w internacie. 
 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), w celach związanych z uzyskaniem skierowania 
do kształcenia specjalnego. 
 
 

............................................. 
                                                                                                                                         (podpis wnioskodawcy) 
 
 
*   Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące, Technikum, Branżowa Szkoła I stopnia, Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy, Branżowa Szkoła II stopnia, Szkoła Policealna. 
**  Niepotrzebne skreślić. 

 

 

W załączeniu:  

1. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO  

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) 
informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane 
Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4,  
31-004 Kraków. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu ewidencji dzieci i młodzieży  
od 2 do 25 roku życia o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
Informujemy, że: 
 

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych,  

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której 

zostały zebrane, a następnie będą przechowywane u nas przez co najmniej 5/10 lat – zgodnie  

z kategorią określoną w JRWA, po czym ulegną zniszczeniu. 

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w  art. 127 ust. 13, 14, 15 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)  

i ma charakter obowiązkowy. 

5. Konsekwencją niepodania danych jest odmowa wydania skierowania do kształcenia 

specjalnego. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), ustawa z dnia 9 maja 2018 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 994 z późn. zm.), ustawa z dnia  9 maja 2018 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2018 poz. 995 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły 

orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1743), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  (Dz. U. z 2017, poz. 1635), Rozporządzenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1616), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia  

2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  

(Dz. U. z 2017 poz. 1578). 

 
Ponadto informujemy, że masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a,  
31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.  
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