
....................................................................      Wrocław, ................................
 (imię i nazwisko wnioskodawcy)

...................................................................
 (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)

...................................................................

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

   
Dyrektor 
Przedszkola nr 23
Wrocław , ul. Zwycięska 8a

Proszę o zorganizowanie/kontynuację/niepotrzebne skreślić/ zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju w roku szkolnym

 …………………………….. dla syna/córki .......................................................................
                                                                                        (imię i nazwisko dziecka)
urodzonej/urodzonego ........................................... zamieszkałej/ego…………………………………
                                                        (data urodzenia)
................................................................................................................................., w placówce
                                                         (dokładny adres)

Przedszkolu nr 23 przy ulicy Zwycięskiej 8a we Wrocławiu na podstawie opinii              

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju nr ............................ z dnia ........................,

wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr  .......  we Wrocławiu.

Dziecko uczęszcza do Przedszkola nr 23 we Wrocławiu.                                             

Jednocześnie  informuję,  że  syn/córka  nie  ma  zorganizowanych  zajęć
wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  w  innej  placówce  oświatowej
(publicznej i niepublicznej) na terenie Wrocławia.

Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r.  
Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) - „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu
prowadzonym  na  podstawie  ustawy  zeznaje  nieprawdę  lub  zataja  prawdę  podlega  karze
pozbawienia wolności do lat 3” – oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe.

                                                                                                               ………..
……………………………………….

                                                                                           ( czytelny podpis wnioskodawcy)

Przyjmuję  do  wiadomości,  że  dotyczące  mnie  i  mojego  dziecka  dane  osobowe  zawarte  
w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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
dyrektyw 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO).

 Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem danych jest Przedszkole nr 23, ul. Zwycięska 8a 53-033 Wrocław,  
      e-mail:sekretariat.p023@wroclawskaedukacja.pl,organizująca zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju 
      dziecka.
2. dane będą przetwarzane w celu organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
3. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia do realizacji zajęć 
      z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na podstawie art. 127 ust.19 p. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018r.poz. 996 z późn zm.), 
4. inspektorem ochrony danych osobowych jest Michał Polak,e-mail: inspektor@coreconsulting.pl, 
      tel. 600 279 188 lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16,60-830 Poznań.

                                                                

        ......................................................................

                                                                                  (czytelny podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
1. 1 egzemplarze (oryginały) opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju tak/nie

mailto:inspektor@coreconsulting.pl
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