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Druk EK − I − 2/1  
 

 

                 ...…………………………………............... 
                                  (miejscowość, data) 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
 (imię, nazwisko, dane kontaktowe  
  Wnioskodawcy: adres, numer telefonu) 

                                                                                                    Starostwo Powiatowe  
                                                                                                    w Kielcach  
 
 

 
 
 
 

WNIOSEK  
O SKIEROWANIE DO SZKOŁY/PLACÓWKI KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO 

 
 
 

Wnioskuję o skierowanie córki/syna/podopiecznej/podopiecznego 
      (właściwe podkreślić) 

 
 
 

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

 
 

urodzonej/urodzonego ……………………………………………………………………………………………..… 
                          (data i miejsce urodzenia) 

 
 
 
 
 
 

zamieszkałej/zamieszkałego …………………………………………………………………………………….… 
                              (dokładny adres zamieszkania) 

  
 
 
 
 

do klasy …………………………..…………  szkoły podstawowej/szkoły ponadpodstawowej   
                                                                                                                                     (właściwe podkreślić) 

 

 

o kierunku ................................……………………………………………………………………………………………  
 
 

do ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa szkoły i adres ośrodka) 

 
 

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

Nadmieniam, iż moje dziecko/podopieczny  w roku szkolnym ………...... /………....…. 
                                                                                   (właściwe podkreślić) 

 

 

uczęszcza do klasy/uczęszczał(a) do klasy/ukończył(a) klasę ……………………………..….…….  
                                                                     (właściwe podkreślić) 

 
 

w ................................................................................................................................................................................... 
(nazwa szkoły) 

                                                                                                                                                               
 
 

 

 
 

        ….....…………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                                           (podpis Wnioskodawcy) 
 

Załączniki: 
− orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną; 
− odpis skrócony aktu urodzenia (w przypadku rozpoczęcia nauki w danej placówce lub zmiany placówki).
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Klauzula informacyjna 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w sprawie zapewnienia dziecku/podopiecznemu 
odpowiedniej formy kształcenia specjalnego 

 
 

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem danych osobowych ujętych we wniosku jest Starosta Kielecki, z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce. 
W przypadku pytań o swoje dane osobowe, mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) pod adresem 
email: iod@powiat.kielce.pl 
Należy pamiętać, że IOD nie posiada i nie udziela informacji dotyczących kryteriów czy wyników rozpatrywania wniosków; 

b) podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych przez Starostę do celów rozpatrzenia wniosku o skierowanie do 
szkół i placówek kształcenia specjalnego jest art. 127, ust. 1, ust. 13 oraz ust. 15 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.) oraz w przypadku: 

 Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych: § 32 oraz § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia              
11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków 
wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych 
ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę                          
i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606); 

 Młodzieżowych Ośrodków  Socjoterapii: § 17 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. 
w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków 
rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki 
poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606); 

c) podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z w/w podstawy prawnej, w sprawie rozpatrzenia wniosku   
o skierowanie do szkół i placówek kształcenia specjalnego jest niezbędne, aby dziecko/podopieczny mogło otrzymać odpowiednią 
formę kształcenia specjalnego, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. W przypadku pozostałych danych osobowych, takich jak 
dane kontaktowe podanie ich jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rozpatrzenia wniosku. Brak podania owych danych 
spowoduje brak możliwości rozpatrzenia wniosku. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Państwa wniosku, dane osobowe 
automatycznie zaczną być również przetwarzane w celu zapewnienia dziecku/podopiecznemu odpowiedniej formy kształcenia 
specjalnego w wyznaczonej szkole specjalnej bądź placówce. 

d) dane osobowe zarówno dziecka/podopiecznego jak i samych rodziców/opiekunów, którzy wnioskują o skierowanie do szkół 
i placówek kształcenia specjalnego będą przetwarzane w celu rzetelnego rozpatrzenia wniosku o skierowanie do szkół i placówek 
kształcenia specjalnego. Podanie danych osobowych jest warunkiem skierowania dziecka/podopiecznego do szkół i placówek 
kształcenia specjalnego. 

e) przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie 
krótszym niż przewidują przepisy prawa; 

f) dane osobowe zarówno dziecka/podopiecznego jak i samych rodziców/opiekunów, którzy wnioskują o skierowanie do szkół 
i placówek kształcenia specjalnego będą przetwarzane nie dłużej niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania 
z zastrzeżeniem, iż okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez 
przepisy prawa; 
W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, dane osobowe zgromadzone w celu rozpatrzenia wniosku o skierowanie do 
szkół i placówek kształcenia specjalnego będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa wynikającymi z obowiązku 
archiwizacyjnego na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt chyba, że na rozstrzygnięcie rozpatrzenia zgłoszenia została 
wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zakończyło się prawomocnym wyrokiem; 

g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu swoich danych osobowych przez Starostę przysługują Państwu 
prawa wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do 
Administratora; 

h) odbiorcami Państwa danych osobowych będzie szkoła specjalna/placówka, do której będzie skierowane dziecko; mogą być nimi 
również inne instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa bądź podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez 
Państwa zgody lub podpisanej umowy pomiędzy Starostą a podmiotem. 

 
 
 

                                                                                                                                                         ..…………….…………….…………………………………………… 
                                                                                                                                                                                                            (podpis Wnioskodawcy) 


