
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: 
……………………………….………………

Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa 
przedszkola/szkoły: 
Pani Małgorzata Rabicka
Publiczna Szkoła Podstawowa w 
Zawadzkiem

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 
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)

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. 



KLAUZLA INFORMACYJNA

 Wniosek o organizację zajęć z języka/kultury mniejszości

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w ramach zajęć z języka lub kultury mniejszości
W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:
 administratorem danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzkiem, ul. Opolska 47, 47-120 Zawadzkie, tel.:

77 461 63 75, e-mail: sekretariat@psp.zawadzkie.pl;
 dane  osobowe  przetwarzamy  w  celu  zorganizowania  i  prowadzenia  nauki  języka  mniejszości  narodowej  lub

etnicznej,  języka  regionalnego  lub  nauki  własnej  historii  i  kultury  na  podstawie  ciążącego  na  administratorze
obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w związku z art. 13 ustawy o systemie oświaty;

 dane podają Państwo dobrowolnie,  jednak w przypadku odmowy nie będziemy mogli  zorganizować dla  ucznia
wybranych przez Państwa zajęć;

 obiorcą danych będzie firma dostarczająca e-dziennik Firma  Vulcan ul. Wołowska 6 , 51-116 Wrocław,
 dane  będziemy  przechowywać  po  zakończeniu  edukacji  maksymalnie  przez  50  lat  w  zależności  od  rodzaju

dokumentacji;
 przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania,

które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO
(uodo.gov.pl), jeśli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza RODO;

 w  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  realizacji  powyższych  praw  mogą  Państwo
kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@protecton.pl

………………………………
podpis
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