
Załącznik nr 2

do procedury przyjmowania dzieci niebędących obywatelami polskimi w trakcie roku
szkolnego do Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie

Wypełnia szkoła

Dala i godzina ułożenia

dzaecko zamieszkał€ w obwodzie Szkoły I
dziecko zamiegkałe poza obwodem Szkoły !

WNlosEK/zGŁoszENlE (niepotrzebne skreślić) DoTYczĄcY PRZYJĘclA DzlECKA NlEBĘDĄCEGo
OBYWATELEM POLSK|M DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 357 W WARSZAWIE

ul. Zachodzącego Słońca 25,01-495 Warszawa

Pod§tawa prawna: Ustawa prawo oŚwiatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. 2021, poz.1082), Rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2Oi-7 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalnoŚci wychowawczej i opiekuńczej oraz rodlajów tej dokumentacji (Dz.U. 2o77 poz,
1546), RozPorządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami
Polskimi oraz osób będącYch obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty
innYch Państw (Dz.U.2O20 poz. 1283 ze zm.}, Statut Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie.

Proszę o przyięcae dziecka w trakcie roku szkoln e$o 2o2ll2o22 do Szkoly.
flpowy npuilunmu Molo Óumuny do wKollu npomłzou 2a21/2022 Hoł.lorbHo2o poxy./ l am asking for admitting my chitd to the School
during the school yeor 2021/2022.

l. Dane osobowe dziecka:
nepcouantui daui óumunu / child's personat data:

Dane idenĘfikaryjne dziecka nieposiadającego obywatelstwa polskiego
lmiona: iu'n /names:

Nazwisko:
Sauinie / last name:

Numer PESEL* nouep
lleaenn / PESEL number
(*) w przypadku braku numeru PESEL należy ,pii.e *rię i 

^rr.or. 
p"r.po.ru

lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (o ile posiada):
HoMep nocnopma a6o inuluit doxyneum / passport or other document number (iI
available)

Data urodzenia:
damo uopodlreuun
/ birth dote Dzień: óenu / doy M iesiąc; uicnąa / month Rok: pix / veor

Czy dziecko zna język polski?
qu snoe dumuxa nondcaxy? /does the child know Polish?
Jednostka zastrzega sobie możtiwość weryfikacji poziomu znajomości
języka polskiego pnez dziecko w celu pnyjęcia do właściwego
oddziafu i udzielenia pomocy

I rłx w mowie

f] rłx w piśmie

f rulr

Obywatelstwo:
f pouadnncmao / citizenship:

Adres zamieszkania dziecka: donawup adpecy dumunu / chiild's address of residence

Kod pocztowy:
jlfl xod / ZlP Code

Miejscowość:
Micmo /Town:

Ulica: ayn / itreet

Nr dOmU: nouep 1ydunxy / House number Nr mieSzka flid'. uouep xaopmupu / oportment number

ppir)7 r.n io
- -a:



ll. lnformacje zbierane w przypadku braku numeru pEsEL dziecka
sonoeuima, FKu,4o y dumuuu HeMa€ HoMepa PESEL / fitl in onlv if the chitd does nat have a PESEL number
DANE |DENTYF|KACYJNE UCZNIA POTWIERDZAJĄCE JEGO TOZSAMość oRAz DoTyczĄcE JEGo sTATUsu,l.
nidcmaeorc dnn nePe6y8aHHn dumuuu e l-\onaąi / bosis for child's stoying in poland

WzwiązkuZWymogamiwynikającymizprzepisówprawa,SzkołaPodstawowanr357@wiązana
ProwadziĆ bazę danYch SYstemU lnformacji Oświatowej na podstawie aktualnych danych uczniów. przypominamy, zedo składania oŚwiadczeń dotYczących ucznia uprawnieni są jedynie rodzice bądź opiekunowie prawni, osoby
sprawujące opiekę nad uczniem orazuczen pełnoletni.
Wybrane pole należy oznaczyć: E

W PRZYPADKU oTRzYMANlA PMEZ UCzNlA NUMERU PESEL W Późnlasav TERMINlE, NALEł NlEZWŁoczNlE zAwlADotvlć o wrrł FAKclE szKoŁĘ.
nxu.|o yunia ompuMye uouep l1esenn nisniwe, wxony aid neeailuo noaiÓouumu npo qeit Qoxm,
lf a student receives a PESEL number at o later date, the school should be immediately notified of this fact.
Zgodnie z ort, 16 RoDo**, posiodacie Poństwo uprownienie, dzięki któremu dane osobowe mogą być w kożdej chwiti sprostowane W przypodku, jeśli okoźq się niepłowidlowe,niepełne lub nieoktuolne, SzczegÓlowe informocje dotyczące pŻetwarzonio danych osobowych uczniów (o tokże ich rodzicĄw/opiekunów) dostępne są w siedzibie szko,Podstowowej nr 357 w Warszawie.

'ustowo. dhio z daio 15 kwietnia 2011 .. o systemie ińfoma.ji aświoża@j (Dż.tJ 2021 poz 619);

pĘeplywu taki.h d.nych oEz u.hyl€ni. dyrektyw 95/46lWE (Dz. U2, UE L 119 2 c4,05.2016).

St.noc: PPił

Miejsce urodzenia: mic4e uapodxeuun / birth place:

oświadczam,zedzieckojestobywatelemuk'.i
zbrojnym na terfiorium Ukrainy (zaznaczyc,jeśli dotyczy).
fl sanannrc, u$o dumuna e aponadauxoa Yxpai'nu mo npDl{uila€ a ftoltduli y sa'nsxy si zipoilnuu xonQnixmou na mepumopii.yKpaiHu (axuło aacmocoano)l declare thot the chitd is stoying in Polond due to the ormed conJtict on the territory of t_lkraine
(check if applicable)

obywatel państwa członkowskiego Unii Europejsk
Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFrA) - strony umowy o Europejskim obszarze
GosPodarczYm lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek rodziny takiej osoby posiadający
prawo pobytu lub prawo s

2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji

3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt staĘ na terytorium Rzeczypospolitej polskiej

4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka

5} osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby

5) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany

7) osoba, której udzielono zgody;

8) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby

9) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej polskiej

10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt r"ryJ*t,
długoterminowego Unii Europejskiej
osoba,którejnaterytoriumRzeczypospolitejPolskiej"a

w związku z okolicznością, o której mowa w art. !27, art. 159 ust. 1, art. L76lub art. 186 ust. 1
pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 72 grudnia 2oL3 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2a2O r. poz.35,2o23,
2łOi2369 orazz2O2I r. poz. 159}

12} członek rodziny osoby ubiegającej się o udzielenie ochrony międzynarodowe

13) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy'',wizę Schenge" |rb *Ę
krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej polskiej

14) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej

15) inny {zaznaczyćtylko w przypadku braku odpowiedniej opcji powyżej)

l\:'{r; ; :a]:



lll. Dane osobowe rodziców Iub opiekunów prawnych (obowiązkowe}
1-1ePconanaui doui 6amaxie a6o saxoauux onixyuia (o6oe'nsxoeo) / Personal data of parents or lega! guardians (mandatory)

lV. Dane osobowe osób niebędących rodzicamifopaekunami, sprawujących opiekę nad uczniem
l'lePconontni daui oci6, axi ne e 6amaxauu/oniKyHoMu, gxi dozllndarcmb 30 yqHeM / personal data of persons who ore not
porents / guordians, coring for the student
(naleŻY WYPełniaĆ wvłacznie w przypadkach, gdy rodzice/opiekunowie nie sprawują opieki
nad dzieckiem w momencie składania niniejszego dokumentu)
6Ymu zanoaneHuM, nuwe ĄKąo 1amaxu ne nepe6yaonma nid anixoło Ho MoMeHm noóaui aoaau /
only be completed if porents ore not in care ot the time of application

V. Załączniki exnoóeuua / attachments
Rodzice/oPiekunowie prawni dzieci, którzy wnioskują o przyjęcie dziecka do klasy l|-Vttt są zobowiązani
do przedstawienia dokumentów potwierdzających poziom edukacji ich dziecka tj. świadectwa
szkolnego Potwierdzającego promocję do danej klasy, zaświadczenia lub innego dokumentu
wYdanego Przez szkołę za granicą. W przypadku braku możliwości złożenia takiego świadectwa, rodzic
lub osoba oPiekująca się dzieckiem, jest zobowiązany do, złozenia oświadczenia potwierdzającego
Poziom edukacji dziecka. W przypadku braku możliwości złożenia jakichkolwiek dokumentów
PotwierdzającYch Poziom edukacji dziecka, podstawą decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu będzie rozmowa
kwalifikacYjna Przeprowadzona w Szkole, w terminie ustalonym przez Dyrektora. Na wypadek braku
znajomoŚcijęzYka Polskiego, rozmowa może być przeprowa(lzona w języku, którym posługuje się uczeń.
Y Pasi aaPaxYeauun do lt-Vlll RJlociB (8-14 poxia) ueoźxióuo nped'neumu doxyueumu, u1o nidmaepdxryrcmb 3axiHqeHi Krlocu, y pa3i
aidcymuocmi moKo,o doxyueuma 6omuxoei uae nodomu aidnoaidny saaey. / ln case of enrotlment in ll-Vlll classes (8-14 years) it is
necessary tO Present documents confirming the completed classes. tn the o,bsence o! such o document, porents/guardions should
make on appropriote stotement.

matka (opiekun prawny)
ua mu (ao xo uuoeo onixyna )
Mother (legal guardian )

ojciec (opiekun prawny}
6a maxo (sa xon n uil on i xyn )
Fother (l ega l g ua rd i a n )

lmię inazwisko:
iu'n ma npiseuqe / first and last name

Adres
zamieszkania
aópeca /
address of
residence

Kod pocztowy, miejscowość
3lt1 xodm Micmo ZlP Code, Town

Ulica, nr domu,
nr mieszkania
Byn, nouep 6ydunxy, uouep
xeapmupu / Street, house number
aportment number

Telefon kontaktowy
TeneQounui nouep / phone numer

Adres poczty elektronicznej
enexmpoHHo adpeco / emoil oddress

Osoba sprawująca opiekę: muu,aocoeuó ontxyn / temporary guardion

lmię inazwisko:
iu'a ma npisauqe / first and last nome

Adres
zamieszkania
adpeca / address
of residence

Kod pocztowy, miejscowość
3lf1 xodm Micmo ZtP Code, Town

ulica, nr domu, nr mieszkania
Byn, nouep 6ydunxy, nouep xeopmupu /
Street, house number opartment number

Telefon kontaktowy
TeneQoxnuil nonep / phone numer

Ad res poczty elektronicznej
eneKmpoHHo adpeca / email address

S,ł ry: Cc

]-]: ]
§7si2 r,



Vl. OŚwiadczenia saneu / statesments

OŚwiadczam, ze Podane we wniosku ora2:.w zatącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem
faktycznym.Napodstawieart. 1-50ust.6L|stawyzdnia1,4grudnia 2016r.Prawooświatowe(t.j.Dz.U. z2o2,].r, Poz, 1082) oŚwiadczam, Że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.
W PrzYPadku zmianY statusu ucznia, tal.iże w przypadku uzyskania numeru PESEL, zobowiązuję się do
Poinformowania SzkołY w trakcie roku szkolnego. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że administratorem
danYch osobowYch jest Szkoła Podstav'rowa nr 357 w Warszawie, która przetwarza dane osobowe
kandYdatów na uczniów (w tYm dane osobowe rodziców/opiekunów i osób sprawujących opiekę) w związku
z realizacją przepisów prawa, m.in. Ustawy, prawo oświatowe.
PrzYjmuję do wiadomoŚci, Że dane osobowrl zawarte we wniosku /zgloszeniubędą wykorzystywane wyłącznie
w celu PrzeProwadzenia ProcedurY rozpatrzenia wniosku/przyjęcia zgłoszenia i ewentualnego przyjęcia
dziecka do SzkołY oraz zapewnienia dziecktl bezpieczeństwa i niezbędnej opieki.
Podstawą PraWną Przetwarzania danych zawartych we wniosku będą przepisy prawa w rozumieniu art. 6 ust.1 lit, c RODO, m.in. Ustawa - Prawo oŚwiatowe, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25
sierPnia 2O17 r, w sPrawie sPosobu prowadzenia przezpubliczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji
Przebiegu nauczania, działalnoŚci wychowawczej i opiekuń czej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017
poz, 1,646), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 lipca 2o2o r. w sprawie kształcenia osób
niebędącYch obYwatelami Polskimi oraż csób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w
szkołach funkcjonującYch w systemach oświaty innych państw (Dz,U. 2o2o poz. 1283 ze zm.) orazstatut
SzkołY Podstawowej nr 357 w Warszawie. Vl/ybrane dane mogą też być przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit, d RoDo, tj. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony zywotnych interesów osoby, której dane dotyczą,
lub innej osoby fizycznej.
Zebrane dane, zgodnie z obowiązującymiprzepisami, mogą być udostępniane do nadzorujących pracę Szkoły
instytucji, m,in, właŚciwych jednostek organu prowadzące8o, tj. Urzędu Dzielnicy Bemowo, Kuratorium
OŚwiatY w Warszawie. W PrzYPadku dziecii zamieszkujących w obwodzie Szkoły, organ prowadzący może
PrzYdzieliĆ dziecku miejsce w innej jednostce oświatowej, na podstawie art. 166 Ustawy prawo oświatowe.
Dane będą PrzechowYwane Przez okres niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów
archiwizacji,Mają Państwo Prawo dostępu do treści podanych danych osobowych iich poprawiania za
PoŚrednictwem SzkotY, NiePodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwościjego rozpatrzenia, a co za
tYm idzie ewentualnego PrzYjęcia dziecka do Szkoty. Mają Państwo prawo wniesLnia skargi dotyczącej
Przetwarzania danYch osobowYch do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych. Kontakt do inspektora
ochrony da nych osobowych : iod.bemowo@edu kompetencje.pl.

Mi€mumb nePed6aueui joRaHoM nidmeePÓxeuHA npa me, uĄo uaóoni doui aiónoeidorcma QoxmoM ma npa xpuMiHallbHy
eidnoaióontuicma sa nodouun uenPaeóueoj'sageu m() npa a6po6xy nepcaHollbHux douux cy6'exmou. y nultnix pauxox nea1xióno
notmoaumu niónuc (sxu,4o IĄe Mh'trlulo Ólla o6ox 1anluxia a6o muuvacaeuil onixyn), / Cantain statutory otlegations thot the results
Provided are recognized as facts ond that crimino! tiolrility for the tronsmission o| o false stotement and the processing of persono!
entities is criminol. The lower frames should be signed (iJ possibte by both parents or the temporory guordian),

(podpis matki/ opiekuna prawnego)

nidnuc moteri / mothe/s signoture

l/LUB n/ a6o and/or (podpis ojca / opiekuna prawnego)

nidnuc 6amuxa / father's signoture

LUB

A6o, or

(podpis clsoby sprawującej opiekę nad dzieckiem
W zastępstwie rodziców /opiekunów)

nidnuc muu,,,ocoaozo onixyuo / temporory guardion's signoture

p 9;]§,ryli.,.l
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