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(pieczątka szkoły)  

(school stamp /штамп школи) 

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA 
 

................................................................................................... 
(application for admission to the school/ 

заява для прийняття до 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  przygotowawczej w Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu  w roku szkolnym 2022 /2023 
(to a class /до підготовчого 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): 
 

Data wjazdu ucznia do Polski: ……………………………………………………………………………………………………………….. 

(дата в’їзду до Польщі) 
 

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  w Polsce……………………………………………………………………………………………………. 

(pupil’s residence address/ адресв 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) 
 
 

 .....................................     ………………………………………………………. 
 Data       Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 

(Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів) 
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Do podania dołączam (до заяви додаю): 
 2 zdjęcia (podpisane na odwrocie)                            □  

(2 фотографїї, підписані на звороті) 

 Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej                                                                                                 □ 
(свідоцтво про закінчення початкової школи)      

 Uzyskanie statusu uchodźcy                                                                                                                                               □ 
(статус біженця) 

 Oświadczenie rodzica o ukończonym etapie edukacji w Ukrainie                                                                               □ 
(освідчення бвтьків про закінченння даного етапу освіти в Україні)           

 Zezwolenie na pobyt                     czasowy □                              stały □            □ 
(дозвіл на перебування в Польщі)        (тимчасове перебування)           (постійне проживання) 

 

OŚWIADCZENIA: 
I. Stwierdzam, że znana jest mi decyzja mojego dziecka o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Zapoznałem/am się  

z informacjami zawartymi w podaniu. 
II. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych  

1. Administrator danych 
Administratorem danych jest Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu oraz osoba prowadząca szkołę tj. Robert Burszewski. Możesz się z nami 
skontaktować w następujący sposób: 
- listownie na adres: ul. Kruszwicka 8A 53-652 Wrocław   
- przez e-mail: biuro@szkolyeuropejskie.pl 
- telefonicznie: +48 71 349 37 04     

2. Inspektor ochrony danych 
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich 
danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący 
sposób: mailowo:iod@szkolyeuropejskie.pl 

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych  
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wymienione w powyższym formularzu w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego  
do naszej szkoły. 

4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych 
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie przepisów określonych w ustawie Prawo oświatowe.   

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
a) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego 
b) dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba że 
na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły lub placówki została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym 
wyrokiem. 

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych 
W niektórych sytuacjach będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom tj. dostawcom usług IT, które z nami współpracują i zajmują się usługami 
związanymi z przetwarzaniem danych osobowych. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem  
i tylko zgodnie z jego poleceniami.   

7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych             
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
- prawo dostępu do Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, 
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych. 

9. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  

10. Powyższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą również danych zbieranych podczas zdjęcia miary, potrzebnej do uszycia mundurów. 
 

 
Podpis czytelny RODZICA (prawnego)    Podpis czytelny UCZNIA   Data 
 
............................................................                         ……………………………………………………………    ............................................                                       

         Potwierdzenie złożenia podania do szkoły Potwierdzenie przyjęcia do szkoły 

 

(data i podpis pracownika szkoły) 

uczeń przyjęty do szkoły dnia .................................. 

na kształcenie w klasie ………………………………………… 

(podpis dyrektora szkoły) ……………………………………………………… 

Potwierdzenie odebrania dokumentów Potwierdzenie wypisania ze szkoły 

 

(data i czytelny podpis osoby odbierającej dokumenty) 

uczeń wypisany ze szkoły dnia ......................... 

(podpis dyrektora szkoły) 
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