Płock, dnia .................................. r.
.....................................................................
Imię i nazwisko matki/ojca (prawnego opiekuna)
.....................................................................
Adres rodziców (prawnych opiekunów)
...........................................................................
ew. proszę podać numer telefonu kontaktowego
Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Płocka
09-400 Płock
WNIOSEK
Proszę o skierowanie ............................................................................................................…
imię(imiona) i nazwisko dziecka

urodzonego ..............................................................w ........................................................…
dokładna data urodzenia miejsce urodzenia

zamieszkałej/zamieszkałego ................................................................................................…
dokładny adres

uczennicy/ucznia .................................................................................. klasy.........................
(nazwa szkoły)

do klasy ……

w ……….……………………………………………………………….…....
proszę podać rodzaj lub nazwę placówki, o którą rodzice (prawni opiekunowie) występują

zgodnie z orzeczeniem Nr............................. wydanym w dniu..............................................
przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej......................................
w ...............................…
Proszę także o przyznanie miejsca w internacie.*
...........................................................
podpis wnioskodawcy

Załącznik:
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ……………… z dnia ……………………..
wydanego przez ………………………………………………………………..…..……………
(Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr ..… w ……….... )

* niepotrzebne skreślić

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Miasto Płock z siedzibą
w Płocku, Stary Rynek 1, w celu skierowania dziecka do placówki kształcenia specjalnego w
Polsce;.
Zgodnie z art. 13 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 „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock,
pl.Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu skierowania dziecka do placówki kształcenia
specjalnego w Polsce;.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat określony w jednolitym rzeczowym
wykazem akt;
6. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania
prawidłowości danych osobowych oraz do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania.
7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 127 ust. 15 ustawy z dnia 14
grudnia 2016r. Prawo oświatowe (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 910)
…………………………………………………….
(data i podpis wnioskodawcy)

