
|mĺona i nazwiska rodzicőwl)/imię i nazwisko
pełnoletniego ucznia2):

I

I

Miejscowość ĺdata
Gogolĺn, dn

lmię i nazwisko dyrektora oraz nazwa
przedszkola /z!p!ŕ,
mgr Kinga Kaptur
Publĺczna Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Brzechwy w Gogolinie

Na podstawie art. 13 ust' 2 ustawy z7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz'U. z2oL6 r' poz.

1943, z póŹn' zm') Wnoszę o objęcie

(imię i nazwisko dziecka/ucznia)

od roku szkolnego 2o23/zo24 nauką:

1)języka3) niemieckiego jako iezvka mnieiszości narodowei/języka mniejszości etnicznej/języka

regĺona lnego2); preferowana forma za ieća):

a) dodatkowa nauka iezvka mnĺeĺszoścĺ narodowei/języka mnĺejszości etnicznej/języka

regionalnego2)

b) zajęcia prowadzone W dwóch językach: języku polskim ĺ języku mniejszości

narodowej/języku mniejszości etnicznej/języku regionalnym2)

c) zajęcia prowadzone w języku mnĺejszości narodowej/języku mniejszości

etnicznej/języku regiona lnym2);

2)własnej historĺi i kulturys).

Podpisv rodziców/pełnoletniego ucznia'):

2

t

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek:

1)

WNIosEK o oBJĘctE DzlEcKA/UczNlA NAUKĄ JĘZYKA MNIEJszośc! NARoDoWEJ,
NAUKĄ JĘZYKA MN!EJszoścl ETNlczNEJ, NAUKĄ JĘZYKA REG|oNALNEGo

oRAz NAUKĄ WŁASNEJ HlsToRll l KULTURY

Zgodnie z art. 4 pkt L9 uStawy z dnia L4 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz' U. z 2ot7 r. poz. 59, z
poźn. zm.) przez rodziców należy także rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.
Właściwe zaznaczyć.
Należy wpisać właściwy język.

Należy zaznaczyć preferowaną formę zajęć.
Nauka własnej historii ikultury jest prowadzona dla uczniów klas: V iVl szkoły podstawowej, ll i llĺ
liceum ogólnokształcącego, ll i lll technikum, l i ll branżowej szkoły lstopnia oraz l branżowej szkoły ll
stopnia.

2)

3)

4)

s)



oświadczenie wnloskodawcy

Zgodnĺe zart.13 ogólnego rozporządzenĺa o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2ot6r.
(Dz. Urz. UE L 1L9 zo4'05.2oL6) zostałem poĺnformowany, że:

t) administratorem danych osobowych dzieci jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana

Brzechwy w Gogolĺnie,47-32o Gogolĺn ul. Krapkowicka 14L

2) Kontakt z loDo w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: abi@adametronics.pl

3) ) dane osobowe przetwarzane będą w celu realĺzacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i

opiekuńczych, zgodníe z Ustawą z dnia 7 wrześnĺa 1997 r' o systemĺe oświaty, na podstawie Art. 6

ust. ]. lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2oL6 r.

4) dane osobowe przechowywane będą w czasĺe zgodnym z przepisamiw/w Ustawy

5) odbiorcamĺ Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania

danych osobowych na podstawie przepisów praWa

6) każdy rodzic/prawny opiekun posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzĺelonej zgody

7) rodzic/prawny opiekun ma prawo wniesienia skargĺdo organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

podpis matki (prawnej opiekunki) podpis ojca (prawnego opiekuna)



Gogolin, dn.

Dyrektor

Publicznej Szkoły Podstawowej nľ 3

im. Jana Bľzechwy w Gogolinie

( data urodzenia )

oświadczenie woli

Niniejszym vłyraŻamy Życzenie, aby nasze

dziecko
( imię i nazwisko ucznia)

( adres zarieszkaniaucznia )

- lJczęszczało na zajęcia z przedmiotu ,, religia ''*

- lJczęszczało nazajęciazprzedmiotu ,, etyka ''*

- nczęszczało na zajęcia z przedmiotów ,' religia '' i ,' etyka ''*

- nie uczęszczało na zajęcia z przedmiotów ,, religia '' i ,, etylęą ''*

czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

* podkreślĺć właścĺwą odpowiedź



oświadczenie wnioskodawcy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochľonie danych osobowych z dnia27 kvłietnia

2016 ľ. (Dz.Urz. UE L lI9 z04.05.2016) zostałem poinfoľmowarty,Że:

1) Administratorem danych osobowych uczniów jest PublicznaSzkoła Podstawowa nr 3 im.

Jana Bľzechwy w Gogolinie,47-320 Gogolin ul. Kĺapkowicka 141

2) Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: abi@adametronics.pl

3) dane osobowe ptzetwarzane będą w celu rcalizacji zadań ďydaktycznvch, wychowawczych

i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z ďnia7 wrześĺia I99I r. o systemie oświaty' na podstawie

Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rczporządzęnia o ochĺonie danych osobowych z dnia}7 kwietnia

2016 r.

4) dane osobowę pľzechowywane będą w czasie zgodnym zptzepisami w/w Ustawy

5) odbioľcami danych osobowych będą wyłącznie pođmioty uprawnione do uzyskania danych

osobowych na podstawie przepisów prawa

6) każdy rodziclprawny opiekun posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich

sprostowania' usunięcia lub ograniczenia ptzetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej

zgody

7) rodziclprawny opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa

Podpis matki (prawne opiekunki) podpis ojca (prawnego opiekuna)


