
 

……………………………………………          
                   (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

……………………………………………       ………………….., dnia …………………….. 
             (stopień pokrewieństwa/opiekun prawny) 

 

…………………………………………… 

 

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

 

 

Starosta Łódzki Wschodni 

Starostwo Powiatowe w Łodzi 

90 – 113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3  

 

 

Wniosek o skierowanie do kształcenia specjalnego 

 

Proszę o wydanie skierowania do kształcenia specjalnego: 

 

 

….................................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 
 

urodzonego/ej ……..………….………..…… w ………………………………………………. 
                                             (data urodzenia dziecka)                                                  (miejsce urodzenia) 

 
 

zamieszkałego/ej ... ……………………………………………………………………..……… 
                                                                                               (adres zamieszkania dziecka) 

 
 

do klasy ……………………… od roku szkolnego ……………/…………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(nazwa szkoły /zespołu szkół specjalnych/specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego) 

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres szkoły/placówki) 

 

 

na okres ……………………………………………………………………………………..….. 
                (roku szkolnego/I, II lub III etapu edukacyjnego) 

 

 

 

 

………………………………….. 
        (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 

Załącznik: 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nr ………………….. z dnia ………………… 

wydane przez …………………………………………………………………………………… 



 

 

 

Klauzula informacyjna 

 

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

jest Starosta Łódzki Wschodni. Siedzibą Starosty jest Starostwo Powiatowe w Łodzi,  

90-113 Łódź ul. H. Sienkiewicza 3.        

2. Administrator informuje, że w celu należytej ochrony danych osobowych powołał 

Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez adres  

e - mail: iod@lodzkiwschodni.pl. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka 

związane jest z wypełnianiem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku 

z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia. 

Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu 

zapewnienia dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

odpowiedniej formy kształcenia na podstawie art. 127 ust. 1, 13, 15 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą udostępniane tylko 

podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności szkole/placówce, w której dziecko będzie 

miało zapewnioną odpowiednią formę kształcenia, właściwemu staroście powiatu 

prowadzącego szkołę specjalną/ośrodek, w której/którym dziecko będzie miało zapewnioną 

odpowiednią formę kształcenia. 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane  

przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Na podstawie zapisów Rozporządzenia, w związku z przetwarzaniem przez Administratora 

danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:  

a. prawo dostępu do treści danych (art. 15); 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16); 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich oraz Pani/Pana dziecka  

jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją 

niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. 

8. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane  

w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych 

osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy Rozporządzenia. 

 

 

 

 


