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Warszawa, dnia …….……………………….. 

 

 Dyrektor Przedszkola nr 306 
 „Mali Optymiści” 
 ul. Szegedyńska 13 
 01-957 Warszawa 
 
 
                      WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. 
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z  25  sierpnia 2017 r. poz. 
1591, ze zm.),  zwracam się  z  prośbą  o  objęcie  mojego  dziecka  
 

……………………………………………………………..……................................................... 
    imię i nazwisko dziecka 
 
opieką psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu nr 306 „Mali Optymiści” w formie:  

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

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

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

Uzasadnienie:   

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

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

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

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

Załączniki: 

1. ................................................................        

                   

2.  ................................................................                         

 
 
..…………………………………     …………………………………… 
     czytelny podpis ojca                                                          czytelny podpis matki  

 
                    

 
W załączeniu klauzula informacyjna/zgoda 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
W trybie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE . L. 2016.119.1 
z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO informuję: 
 
1. Administratorem jest Przedszkole Przedszkole nr 306 „Mali Optymiści” z siedzibą 
w Warszawie, przy ul. Szegedyńskiej 13. 
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Magdalena Welenc; e-mail: 
iodo@dbfobielany.waw.pl. 
3. Dane osobowe podane we wniosku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. a i art. 
9 ust. 2. lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji 
Oświatowej w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu 
odpowiedniej opieki oraz metod opiekuńczo-wychowawczych. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej. 
5. Dane osobowe przekazywane będą odbiorcom na podstawie podpisanych umów 
o przetwarzaniu danych osobowych w imieniu administratora. 
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami ustawy Prawo 
Oświatowe oraz przepisami prawa o archiwizacji. 
7. Przysługuje Panu (i) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości sprawowania odpowiedniej 
opieki w przypadku ratowania życia lub zdrowia dziecka. 
9. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych przez Przedszkole nr 306 „Mali Optymiści” w Warszawie, udzieloną w dniu 
……… w celu …………… Podpis osoby, której dane dotyczą. 
10. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania dostępu do danych 
osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 
11. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego 
w zgodności z art. 77 RODO. 
 
ZGODA 
 
Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych w trybie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.). 
 
 
..…………………………………     …………………………………… 
 Data, czytelny podpis ojca                                                    Data, czytelny podpis matki
  
 


