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WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA/UCZNIA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ,
NAUKĄ JĘZYKA MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ, NAUKĄ JĘZYKA REGIONALNEGO ORAZ
NAUKĄ WŁASNEJ HISTORII I KULTURY
Imiona i nazwisko rodziców1):

Gliwice, dnia ……………………………………

1. ………………………………………………

Imię i nazwisko dyrektora: Aleksandra Szyszka
Nazwa przedszkola/szkoły2):

2. ……………………………………………..

 Przedszkole Miejskie nr 7
 Szkoła Podstawowa nr 15 im. I. J. Paderewskiego

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz.
1943, z późn. zm.) wnoszę o objęcie ……………………………………………………………………….
(imię i nazwisko dziecka/ucznia)

od roku szkolnego 20………../ 20………… nauką:
języka ukraińskiego jako języka mniejszości narodowej; preferowana forma zajęć3):
a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej;



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

własnej historii i kultury4).
Podpisy rodziców:
1. ………………………………
1)

2)
3)

4)

Data i podpis osoby
przyjmującej wniosek:
2. ……………………………………

Zgodnie z art. 4 pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. Zm.) przez rodziców
należy także rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.
właściwe podkreślić
należy zaznaczyć preferowaną formę zajęć
nauka własnej historii i kultury jest prowadzona dla uczniów klas: V i VI szkoły podstawowej.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
(nauka języka mniejszości narodowej niemieckiej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 w Gliwicach)
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679
RODO informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych Państwa oraz Państwa dzieci jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Gliwicach,
reprezentowany przez Dyrektora, mający swoją siedzibę przy ul. Lipowej 29, 44-100 Gliwice tel. 32 279 98 55,
e-mail: sekretariat@zsp12.gliwice.eu;
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Przemysław Kawa, kontakt: e-mail: iod@csw.edu.pl;
3. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz odpowiednio na podstawie art. 9 ust. 2
lit. b rozporządzenia 2016/679 RODO w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych
w szkole oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
4. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
6. Dane osobowe Państwa i Państwa dzieci będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (nie
dłużej niż 1 rok w przypadku niezakwalifikowania lub nie dłużej niż 5 lat oraz przez okres 50 lat w przypadku arkuszy ocen od
zakończenia uczęszczania do szkoły);
7. Przysługuje Państwu prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie
(00-193) ul. Stawki 2.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z Prawa oświatowego oraz Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki
publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1627),
odmowa podania danych uniemożliwi Państwu udział w procesie rekrutacji na zajęcia;
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przy
realizacji procesu rekrutacji do szkoły.
11. Każdy zgłoszony uczeń, posiadający obywatelstwo polskie staje się po złożenia deklaracji uczestnikiem zajęć do czasu ukończenia
edukacji w placówce lub złożenia pisemnej rezygnacji.

www.zsp12.gliwice.pl

