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(pieczątka szkoły)  

(school stamp /штамп школи) 

 

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 
 

(application for admission to the primary school number 25/ 
заява для прийняття до початкової школи номер 25) 

 

I. Proszę o przyjęcie (Please, accept /прийміть будь-ласка) 

 

 

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

imię i nazwisko ucznia 
(name and surname of pupil / ім'я та прізвище учня) 

 
 

do klasy …………………………………………..     w roku szkolnym 20….. /20….. 

(to a class /до класу)           (in school year /в шкільному році) 

 

 

II. Dane osobowe kandydata do szkoły  

(Personal data of the candidate for the school / Особисті дані кандидата в школу): 

 

Imiona i nazwisko ucznia ………………………………………………………………………………. 

(pupil’s name and surname /ім'я та прізвище учня) 

Data i miejsce urodzenia ucznia .…………………………………………………………………… 

(pupil’s date and place of birth /дата і місце народження учня) 

Adres zamieszkania ucznia ……………………………………………………………………………… 

(pupil’s residence address/ адрес проживання учня) 

 

Imię i nazwisko matki ucznia …………………………………………………………………………. 

(mother’s name and surname /ім'я та прізвище мами) 

Nr telefonu / e-mail matki ucznia …………………………………………………………………. 

(mother’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса мами) 

 

Imię i nazwisko ojca ucznia ……………………………………………………………………………….. 

(father’s name and surname /ім'я та прізвище батька) 

Nr telefonu /e-mail ojca ………………………………………………………………………………………. 

(father’s phone number and e-mail address /номер телефону та електронна адреса батька) 



Podanie wersja PL/ENG/UA z dnia 10.06.2019 

Strona 2 z 3 
 

Nr PESEL/paszportu /innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia  

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

(PESEL number / passport / other document confirming the student's identity / 

Номер PESEL / паспорт / інший документ, що підтверджує особу учня) 

 

 

 

 

 

      ………………………………………………………. 

     Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

(Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів) 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

 informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana/uczniów/dzieci danych osobowych jest Dyrektor Zespołu  
Szkolno–Przedszkolnego Nr 15 we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu  
przy ul. Stanisławowskiej 38-44, tel: 71 783 14 50, mail: sp25@reset2.pl  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkolno–Przedszkolnym  Nr 15 możliwy jest  
pod numerem tel. nr. 717831450 lub adresem email (adres email): astarzyk3103@wroclawskaedukacja.pl  

3. Dane osobowe Pana/Pani/ucznia/dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, 
określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) 
oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu 
realizacji statutowych zadań w placówce – rekrutacja do Szkoły Podstawowej Nr 25  
w Zespole Szkolno–Przedszkolnym Nr 15 we Wrocławiu. 

4. Pana/Pani/ucznia/wychowanka dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym 
Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum we Wrocławiu. 

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

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

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
oświatowego j/w. 
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Zapoznałam/zapoznałem się z treścią powyższych pouczeń oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych. 

 

 

Wrocław dnia 

……………………………………………………………  
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


