
 

Ankieta preferencji i informacji dodatkowych 

 

Imię i nazwisko ucznia………………………………………… 

 
Prosimy o wypełnienie ankiety. Informacje w niej zawarte pozwolą zbadać Państwa 

oczekiwania w stosunku do organizacji roku szkolnego 2022/2023 (zaznacz właściwą 

odpowiedź). 

 

I. Preferowany oddział: 

 ogólny         □   

 integracyjny ( w przypadku powstania)          □ 

 z językiem mniejszości narodowej - j. niemiecki   □  

(wymagane złożenie odrębnego wniosku podczas zapisu dziecka do szkoły) 

II.  

a) czy dziecko posiada: 

 orzeczenie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  o potrzebie  

kształcenia specjalnego z uwagi na ……………………………….. tak nie   

 opinię z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej    tak nie   

b) czy dziecko jest w trakcie badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej tak nie   

       

III. Informacje dodatkowe: 

a) czy istnieje potrzeba zapewnienia dodatkowych zajęć specjalistycznych: 

 logopedycznych       tak nie   

 zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (na podstawie opinii 

                        z  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej)   tak nie  

 zajęć rewalidacji  ( na podstawie orzeczenia  

z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej )     tak nie   

 innych ………………………………………………………………………… 

 

b) szczególne uzdolnienia i zainteresowania dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………

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

       Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

1. Administratorem podanych danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu,  
ul. Koszyka 21 45-720 Opole.   

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie internetowej 
www.sp14opole.pl w zakładce Kontakt oraz w sekretariacie szkoły. 

3. Podane dane zbierane są w celu organizacji pracy szkoły i zapewnienia zajęć uczniom na podstawie art. 6 ust. 1 
lit. e) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w 
ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 

4. W przypadku uczniów przedkładających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, opinie z Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej lub informacje o stanie zdrowia dane będą 
przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g) RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z 
ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są 



proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i 
konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą). 

5. Dane osobowe uczniów w powyższym zakresie są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym 
uczeń uczęszcza do szkoły.   

6. Podane dane nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa.  
7. Mam prawo do wglądu i poprawiania treści swoich danych osobowych, prawo do sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych  oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8. Podanie danych jest dobrowolne.  

 

 

 

……………………………………… 

Podpis rodzica (prawnego opiekuna)  

 


