
  

 

Podanie o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sulikowie 

na rok szkolny 2021/2022 

Заява про зарахування дитини до Дошкільного Навчального Закладу Івана Павла 

ІІ у Суліково на 2021/2022 навчальний рік 

 

1. Dane dziecka i jego rodziców / prawnych opiekunów   

            Дані про дитину та її батьків /  законних опікунів 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA / ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ДАНІ ДИТИНИ 

PESEL / ПЕСЕЛЬ 
 

 
          

W przypadku braku nr PESEL - Seria 

i nr paszportu lub innego dokumentu 

tożsamości 

 

У разі відсутності номера PESEL - 

Серія та номер паспорта або іншого 

документа, що посвідчує особу 

 

Imię/imiona 

Ім’я/ імена 
 

Nazwisko / Прізвище  

Data urodzenia / Дата народження  

Miejsce urodzenia / Місце 

народження  
 

Kraj pochodzenia / Країна 

походження 
 

Data przekroczenia granicy / Дата 

перетину кордону 
 

ADRES ZAMIESZKANIA / АДРЕС ПРОЖИВАННЯ 

Miejscowość / Населений пункт  

Ulica / Вулиця  

Nr domu/nr mieszkania // Номер 

дому/квартири 
 

 

DANE OSOBOWE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ БАТЬКІВ / ЮРИДИЧНИХ ОПІКУНІВ 

Opiekun/ Опікун 
 

 

Matka/prawna opiekunka  

Мама/ законний опікун 

 

 

 Ojciec/ prawny opiekun  

Батько/ законний опікун 

Imię/ Ім’я    

Nazwisko/ Прізвище    

Miejscowość/ Населений 

пункт 
  

Ulica/ Вулиця   

Nr domu/ nr mieszkania// 

Номер 

дому/квартири 

  



  
Telefon/ Номер 

телефону 
  

Adres e-mail/ Адрес e-

mail 
  

 

 

2. Jakiego języka obcego uczyłeś się w szkole / Яку іноземну мову ви вивчали в школі? 

                         j. angielski /англійська мова                   j. niemiecki / німецька мова 
 

 

3. Uczęszczanie do świetlicy szkolnej / Відвідування шкільного гуртка 

 

                         nie/ ні                    tak/ так    

 

4. Suma ukończonych lat nauki szkolnej za granicą/ Кількість закінчених шкільних 

років за кордоном ………….. 
 

 

 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”.  

«Мені відомо про кримінальну відповідальність за надання неправдивих свідчень». 
 

 

 

 

 

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

                                                                                                        (data i czytelny podpis matki/ojca/prawnego opiekuna)     
(дата і Прізвище Ім’я матері/баотька/законного опікуна)                                                                                        

                                                                                                                         

 

 

 

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych 

Інформаційне застереження - захист персональних даних 

 
Zgodnie z art. 13 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  - „RODO”)     

 

Відповідно до ст. 13 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних 
осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC 

(Загальний регламент із захисту даних – „Регламент” ) 

 

informuję, że: 

 

повідомляємо, що: 

1. Administratorem Pani/Pana rodzica / uczniów danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II z siedzibą w Sulikowie 
przy ul. Zgorzeleckiej 28, tel: (75) 778 73 53, mail: sekretariat@spsulikow.pl  

 

Адміністратором персональних даних ваших батьків/учнів є Початкова школа імені Івана Павла ІІ із місцезнаходженням 
у Сулікові за адресою: вул. Zgorzelecka 28, телефон: (75) 778 73 53, e-mail: sekretariat@spsulikow.pl 

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  
w Sulikowie możliwy jest pod adresem email: iodo@ecrklex.pl.  

 

 Зв'язатися з уповноваженим із захисту даних в Дошкільному Навчальному Закладі Івана Павла ІІ у Суліково можна 
отримати за адресою електронної пошти: iodo@ecrklex.pl. 
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3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych 

w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1082) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.1327 z późń. zm.) w celu realizacji 

statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce. 

 
Ваші персональні дані будуть оброблятися на підставі ст. 6 сек. 1 літ. c загального положення про захист вищезазначених 

даних з метою виконання статутних завдань, визначених Законом - Закон про освіту 14 грудня 2016 р. (Вісник законів від 

2021 р., ст. 1082) та Закону про систему освіти від 7 вересня 1991 р. (Вісник законів від 2020 р., ст. 1327 із змінами) з 
метою виконання встановленого законом навчання, догляду та виховання завдання в закладі. 

 

4. Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, 

zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu. 
 

Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періодів, зазначених в Єдиному списку справ, затвердженому Державним 

архівом у Вроцлаві. 
 

5. Posiada Pan/i  prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

 
Ви маєте право: вимагати від адміністратора доступу до персональних даних, право виправляти, видаляти або обмежувати 

обробку. 

 

6.  Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

Батьки/учні мають право подати скаргу до контролюючого органу, тобто до Голови Управління захисту персональних 

даних. 
 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

 

Надання персональних даних є обов’язковою вимогою законодавства та є обов’язковою відповідно до положень 
вищезгаданого закону про освіту. 


