
ANKIETA DLA RODZICÓW (dobrowolna) 

Drodzy Rodzice!  

Chcielibyśmy, aby Państwa dziecko już od pierwszych dni czuło się w szkole dobrze i 

bezpiecznie. Prosimy więc, o wskazanie, jakie są Państwa preferencje w wyborze przyszłej 

pierwszej klasy. Ankietę należy zwrócić w sekretariacie szkoły- ZE nr 9,  

ul. Spawaczy 3D ( SKRZYNKA PODAWCZA) do dnia 24 czerwca 2022 

Dane o dziecku:  

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

Telefon kontaktowy rodziców………………………………………………………………………………                                                                                                        

Proszę podkreślić jedno, najważniejsze dla Państwa kryterium.  

1. Czy dziecko ma kolegę lub koleżankę, z którą chciałoby być w jednej klasie? (Proszę 

podać maksymalnie 2 osoby) 

• Nie  

• Tak…………………………………………………………………………………………   

2. Czy chcielibyście Państwo, żeby dziecko chodziło do klasy integracyjnej?  

/-razem z dziećmi niepełnosprawnymi, klasa integracyjna liczy 15 uczniów i  do 5 uczniów z 

niepełnosprawnością, na lekcjach są obecne dwie nauczycielki: wychowawca i nauczyciel wspomagający 

 -do tej klasy mogą być przyjęte wyłącznie dzieci przestrzegające norm społecznych, bez zaburzeń 

emocjonalnych lub zaburzeń w relacjach rówieśniczych/ 

• TAK  

• NIE  

UWAGA: jeśli TAK, to pedagog umówi się z Państwem na rozmowę kwalifikacyjną.  

3. Czy chcieliby Państwo, żeby dziecko uczyło się:   

• języka angielskiego  

• języka niemieckiego  

4. Proszę uzupełnić tabelę, wpisując TAK lub NIE.  

PYTANIE  TAK  NIE  PODPIS  

Czy Państwa dziecko będzie uczęszczało do 

świetlicy szkolnej? (zajęcia nieobowiązkowe)  

      

Czy Państwa dziecko będzie korzystało z obiadów 

szkolnych?  

      

  

5. Jak według Państwa oceny i informacji uzyskanej z przedszkola  dziecko jest 

przygotowane do nauki szkolnej?  

/proszę podkreślić wybór/   

 *bardzo dobrze  *dobrze  *wymaga pomocy dorosłego   *nie jest przygotowane  

 Ważna informacja:  

Szkoła zapewnia opiekę logopedyczną, psychologiczną, pedagogiczną oraz terapeutyczną oraz zajęcia 

rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Przed rozpoczęciem nauki można wielu problemom zaradzić, a 

nawet objąć dziecko terapią już teraz. 

Jeśli Państwa dziecko ma problemy lub coś budzi Państwa niepokój, możecie Państwo umówić się na rozmowę.   

 



 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH    

Zgodnie  z  treścią art.  6  ust.  1  lit. a)  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 (zwane dalej ogólnym rozporządzeniem o 

ochronie danych - RODO), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię i nazwisko 

dziecka/dzieci) ………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………   
Cel przetwarzania danych osobowych:   

– dane osobowe będą przetwarzane w celu rekrutacji uczniów do Szkoły Podstawowej nr 11 w Zielonej Górze   

   
Administratorem moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka jest Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 9 w 

Zielonej Górze  Jednocześnie mam świadomość, że:   
1. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych – RODO.   
2. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych/danych osobowych mojego dziecka, 

prawo ich sprostowania lub usunięcia oraz prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO. 

Ponadto przysługuje mi prawo ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.   
3. Mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Niewyrażenie zgody lub jej wycofanie nie 

wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.   
4. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) lub lit f) RODO, zatem prawo do wniesienia 

sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.   
5. Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza 

Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowej.   
6. Moje dane osobowe/dane mojego dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 

zadań związanych z nauką w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze, nie dłużej niż do końca 

okresu, w którym uczeń/dziecko uczęszcza do zespołu.   
7. Istnieją odbiorcy, którym ujawnione mogą być dane osobowe, tzn. dane osobowe będą udostępniane 

podmiotom trzecim (tj. firmie dostarczającej oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania 

danych, pielęgniarce szkolnej, instytucjom organizującym diagnozy edukacyjne uczniów). Dane mogą 

być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, 

prokuratura, sąd).   
8. Opiekunom prawnym dziecka jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy 

prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi, zgodnie z art. 77 RODO do organu nadzorczego. W Polsce 
organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  9. Podanie danych osobowych 
jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu:   

– przetwarzania wizerunku dziecka   
– informowania o sukcesach dziecka/ucznia w konkursach    
– uczestnictwa dziecka/ucznia w wycieczkach i innych imprezach szkolnych    
– zapewnienia bezpieczeństwa dziecku/uczniowi poprzez wykorzystanie monitoringu wizyjnego   

10. Moje dane osobowe/dane osobowe mojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również 

w formie profilowania, a o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje nie zapadają 

automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili.     
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 880 100 339 .Należy pamiętać, iż powyższe dane kontaktowe służą 
wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych 
nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności szkoły.   

  

  
………………………………………………………….. (data i czytelny podpis)     


