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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  
w Szkole Podstawowej w Pietrowicach Wielkich 

 

 

 
1 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) sprawujące pieczę zastęp-
czą nad dzieckiem. 
2 Właściwe zaznaczyć 
3 Należy wpisać właściwy język 
4 Właściwe zaznaczyć 
5 Należy zaznaczyć preferowaną formę zajęć 
6 Właściwe zaznaczyć 
7 Właściwe zaznaczyć 
8 Właściwe zaznaczyć 
9 Nauka własnej historii i kultury jest prowadzona dla uczniów klas: V i VI szkoły podstawowej, II i III liceum ogólno-
kształcącego, II i III technikum, I i II branżowej szkoły I stopnia oraz I branżowej szkoły II stopnia. 
10 Właściwe zaznaczyć 

Imiona i nazwiska rodziców1/ imię i nazwisko 
pełnoletniego ucznia:  
1. ………………………………………….............................. 
 
2. ………………………………………….............................. 

Miejscowość i data:  
 
……………………………….………………........................... 

 Imię i nazwisko dyrektora oraz nazwa przed-
szkola/szkoły: 2 
 
.............................................................................. 
 
…………………………………………………………………………. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 
1943 ze zm.) wnoszę o objęcie  
 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………....................... 

(imię i nazwisko dziecka) 

od roku szkolnego………............../…......……........ nauką:  
1) języka3…………………………………………........................ jako języka mniejszości narodowej/mniejszości 
etnicznej/języka regionalnego4  
 
Preferowana forma zajęć5: 
a) dodatkowa nauka języka mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języka regionalnego6  
b) zajęcia prowadzone w dwóch językach: języku polskim i języku mniejszości narodo-
wej/mniejszości etnicznej/języku regionalnym7  
c) zajęcia prowadzone w języku mniejszości narodowej/mniejszości etnicznej/języku regionalnym8  
2) własnej historii i kultury9 

Podpisy rodziców/pełnoletniego ucznia:10  
 
1. ………………………………………....................... 
 
2. ………………………………………....................... 

Data i podpis osoby przyjmującej wniosek 

 
.................................................................... 
 
.................................................................... 
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Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki 
języka mniejszości, nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury.  
Oświadczenie składa się dyrektorowi  szkoły, nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, 
którego dotyczy rezygnacja.  
Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału dziecka lub ucznia w nauce języ-
ka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i kultury. 
 

 

 

Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozpo-
rządzeniem. 
 

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa w Pietrowicach Wielkich, ul. Konopnickiej 28;  
47-480 Pietrowice Wielkie. 

2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: zespolpietr@gmail.com, telefonicznie pod 
numerem: 324198013 lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez telefon komórkowy 
668 620 696. 

4. Celem zbierania danych osobowych jest organizacja zajęć w placówce oświatowej. 
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ad-

ministratorze (Artykuł 6 ust. 1 pkt c), 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych)). 

6. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Dane oso-
bowe mogą również zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzo-

nym przez Administratora. 
9. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.. 
10. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wynikające z przepisów Ustawy z dnia 7 wrzesień 1991r. 

(Art. 13 ust. 2) o systemie oświaty. Paragraf 2 ust. 1 Rozporządzenia 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 nale-
żących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym mó-
wi, iż: naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole 
podstawowej oraz naukę języka mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole 
organizuje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, na wniosek złożony przez rodziców dziecka lub 
ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w postaci papierowej. Niepodanie danych uniemożliwi 
udział dziecka w zajęciach.  

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

 

………..…............................................................ 
           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)  

   

 

 

 

 

 


