
 

 
 

Wniosek rodziców o objęcie dziecka/ucznia  

nauką języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej,  

języka regionalnego lub nauką własnej historii i kultury 

 

 

Imiona i nazwiska rodziców:  

 

1. …………………………………………  

 

2. …………………………………………  

 

Miejscowość i data:  

 

Wawelno, dn. ………………………. 

 Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa 

przedszkola/szkoły:  

Monika Josek 

dyrektor 

Publicznej Szkoły Podstawowej                                

w Wawelnie 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 

2016 r. poz. 1943 ze zm.) wnoszę o objęcie mojego syna/córki 

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

od roku szkolnego ………………………………………….   nauką1)  :  

1) języka niemieckiego  jako języka mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języka 

regionalnego  

Preferowana forma zajęć2): 

a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języka regionalnego 

realizowana w klasach od I-VI  

b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: polskim i języku mniejszości narodowej/mniejszości 

etnicznej/języku regionalnym  

c) zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języku 

regionalnym  

2) własnej historii i kultury3) ( klasy V i VI)  

 

Podpisy rodziców:  

 

1. ………………………………………  

 

2. ………………………………………. 

Data i podpis osoby przyjmującej 

wniosek:  

 

 

 
 

 
1) Właściwe zaznaczyć 

2) Zaznaczyć preferowaną formę  

3) Nie dotyczy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 

 



 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o objęcie dziecka/ucznia nauką 

języka mniejszości  narodowej, nauką języka mniejszości etnicznej, nauka języka regionalnego oraz nauką 

własnej historii i kultury, w oparciu o  art. 9 ust. 2 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,  na potrzeby 

prawidłowej realizacji zadań przez placówkę. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z 

zasadami przetwarzania danych osobowych  przedstawionych poniżej: 

                                                   

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

                                                                                                                                Podpis matki  

 

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

                                                                         Podpis ojca 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 
1. Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 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 (zwanej dalej RODO),  
informujemy, że:  

2. Administratorem Danych Osobowych  jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Wawelnie, ul. Nowowiejska 
14, 46-070 Wawelno  , dalej Administrator; 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  e-mail: inspektor@kancelaria-odo.pl; 
4. Pani /Pana  dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowej realizcji zadań o których mowa w art. 13  

ustawy z dnia 17 wrzesnia 1991 r, o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r, poz. 1943, z późn,. zm.) przez  
Publiczną Szkołę Podstawową w Wawelnie, ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno  zgodnie z udzieloną 
przez Panią/Pana zgodą  na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO; 

5. Pani /Pana  wyżej wymienione dane osobowe  nie będą udostępniane innym odbiorcom,chyba że wynikać to 
będzie z przepisu prawa; 

6. Dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 
7. Wyżej wymienione dane osobowe Pani /Pana będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Publicznej  

Szkole  Podstawowej  w Wawelnie, ul. Nowowiejska 14, 46-070 Wawelno ;   
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych,ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 
9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
10. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do prawidłowego zorganizowania zajęć dla 

Pani/Pana dziecka; 
12. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje w sposób zautomatyzowany decyzji i nie profiluje danych  

 

 

 


