
   
 

Podanie wersja PL/ENG/UA z dnia 23.03.2022 

Strona 1 z 4 
 

 

(pieczątka szkoły)  

(school stamp /штамп школи) 

 

 
 

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA 
DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 
(application for admission to the primary school/ 

заява для прийняття до початкової школи) 

 

 
 

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) 

 
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) 
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III. Zgody i klauzule 

(Consents and clauses) 

(Згоди та положення) 

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w nauce religii – TAK  NIE   

(I agree to my child's participation in religious education – YES NO/ Я згоден на участь моєї дитини в релігійній 

освіті - ТАК НІ) 

Deklaruję, że moje dziecko będzie korzystać z wydawanych posiłków w szkole – TAK  NIE   

       (I declare that my child will use the meals served at school – YES NO/  Я заявляю, що моя дитина буде    

       використовувати їжу, що подається в школі - ТАК НІ) 

       

 

 

Stara Wieś, ..............................                ………………………………………………………. 

  (miejscowość, data)                           Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

       (city, date /місто, дата)               (Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів) 
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Klauzula RODO 

(Положення GDPR) 
(GDPR clause) 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

(In accordance with Article 13 of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016, I would like to inform you that:)  
(Відповідно до статті 13 Загального регламенту про захист даних від 27 квітня 2016 року, я хотів би повідомити вам, що:) 
 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowej w Starej Wsi, 
(the administrator of your personal data is the Primary School in Stara Wieś,)  
(адміністратором ваших персональних даних є початкова школа в Старому Візі,) 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Starej Wsi możliwy jest pod adresem email 

iodo@szkolastarawies.pl.pl 
(contact with the Data Protection Officer at the Primary School in Stara Wieś is possible at the email address iodo@szkolastarawies.pl.pl) 
(зв'язатися з офіцером із захисту даних у початковій школі в Старій Веші можна за адресою електронної пошти 

iodo@szkolastarawies.pl.pl) 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacyjnych, 
(Your personal data will be processed for recruitment purposes,) 
(Ваші персональні дані будуть оброблятися для цілей підбору персоналу) 
4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat,  
(Your personal data will be stored for a period of 10 years,) 
(Ваші персональні дані будуть зберігатися протягом 10 років,) 
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,  
(you have the right to: request from the administrator access to personal data, the right to rectify, delete or limit processing, the right to 

object to processing, as well as the right to transfer data,) 
(ви маєте право: запитувати у адміністратора доступ до персональних даних, право на виправлення, видалення або обмеження 

обробки, право заперечувати проти обробки, а також право на передачу даних,) 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,  
(you have the right to lodge a complaint with the Personal Data Protection Office when it is justified that your personal data are 

processed by the administrator contrary to the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016,) 
(ви маєте право подати скаргу до Управління захисту персональних даних, якщо обґрунтовано, що ваші персональні дані 

обробляються адміністратором всупереч Загальному положенню про захист персональних даних від 27 квітня 2016 року,) 

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. 
(providing personal data is obligatory under the law.) 

(надання персональних даних є обов'язковим відповідно до закону.) 
 

 

Stara Wieś, ..............................                ………………………………………………………. 

  (miejscowość, data)                           Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

       (city, date /місто, дата)               (Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів) 
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Stara Wieś, …...............2022r. 

 

OŚWIADCZENIE O UCZĘSZCZANIU DZIECKA DO SZKOŁY 

(CHILD ATTENDANCE STATEMENT/ЗАЯВА ПРО ВІДВІДУВАНІСТЬ ДИТИНИ) 

 

Oświadczam, że uczeń ............................................................................................................... uczęszczał 
(Я заявляю, що student/ I declare that учень …................................................. (Він був присутній/He attended) 

  
(imię i nazwisko dziecka) 

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

 

 

w roku szkolnym ............................/......................... do szkoły ...................................................... 

         (during the school year/ протягом навчального року)                (to school/ до школи) 

 

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

 

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

(nazwa i adres szkoły, klasa/oddział) 

(name and address of the school, class/branch/ назва та адреса школи, клас/гілка) 

 

Oświadczam, że uczeń pozostanie w obwodzie szkoły do: …............................................................... 

(I declare that the student will remain in the school circuit until/ Я заявляю, що учень залишиться в шкільній схемі до) 

 

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

(I declare that I am aware of the criminal liability for making a false statement/ Заявляю, що мені відома кримінальна 

відповідальність за неправдиву заяву) 

 

 

Stara Wieś, ..............................                ………………………………………………………. 

  (miejscowość, data)                           Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

       (city, date /місто, дата)               (Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів) 

 

 

 

 


