
Wniosek kandydata o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej na 

rok szkolny 2022/2023  

Анкета для кандидатів до першого класу сeредньой школи - навчальний рік  

2022-2023  

ПРОШУ ЗАПОВНИТИ ФОРМУ ЗАЯВИ ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ  
  

Klasa ……………………………………  

(клас)  

  
1 . Dane osobowe  

Imiona (імена):  

.................................................................................................................................................................  

Nazwisko (прізвище):  

...................................................................................................................................... ...........................  

  

..................................................................................   

Imię(ім'я), nazwisko(прізвище)  

  

..................................................................................  

Imię(ім'я), nazwisko(прізвище)  

..................................................................................  ..................................................................................  

Adres zamieszkania (місце проживання,поштова 

адреса)  

  

  

Adres zamieszkania (місце проживання,поштова 

адреса)  

..................................................................................  

Telefon (телефон)  

  

..................................................................................  

Telefon (телефон)  



Data urodzenia i miejsce urodzenia: .......................................................................................................  

Дата народження (день-місяць-рік),місце народження   
Telefon (телефон):  

.................................................................................................................................................................  

E-mail (майл):  

.................................................................................................................................................................  

Adres zamieszkania (місце проживання,поштова адреса):  

.................................................................................................................................................................  

  
2. Dane rodziców/opiekunów prawnych(особисті дані батків та опiкунів за заповітом)  

  
3. Numer Karty Polaka dziecka(номер «карти поляка» дитини)  

……………………………………………………………………………  

4. Numer Paszportu dziecka(номер паспорта дитини)  

………………………………………………………………………………..  

  
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH  

Przyjmuję do wiadomości, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz.   195), administratorami danych są dyrektorzy 

szkół wymienionych we wniosku. Mam świadomość przysługującego mi prawa wglądu do treści danych oraz 

ich poprawiania. Podstawą prawną przetwarzania danych przez szkołę jest art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r., poz.2135 i 2281 oraz z 2016  

r. poz. 195) w związku z art. 10 ust.10, art.11, art.15, art.20s, 20t, 20z, 20ze ustawy z dnia 7 września 1991 roku 

o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195) oraz art. 71b ust.2 i ust. 5b, 5c 

ustawy o systemie oświaty zakres danych określony jest w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991r., o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz.2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64 i 195). Wiem, że mogę odmówić podania 

określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do 

szkoły lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnienia do pierwszeństwa w kwalifikacji. Dane osobowe 

zawarte we wniosku i w dołączonych dokumentach będą wykorzystywane wyłacznie w celu przeprowadzenia 

postępowania rekrutracyjnego i przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej. Oświadczam, że podane dane są zgodne 

ze stanem faktycznym.  

   
Dnia (дата) …………………………………………………….  

  
  

.................................................................................. ..................................................................................  

 Podpis kandydata Rodzic/Opiekun  Rodzic/Opiekun prawny 2 (підпис матері, опiкуна  

 prawny1 (підпис  
2) 

 

дитини,батька,опiкуна 1)  

..................................................................................  

E-mail (майл)  

..................................................................................  

E-mail (майл)  


