
_________________________ ________________________
 (imiona i nazwiska rodziców) (miejscowość i data)

_________________________
_________________________

(adres rodziców)

WNIOSEK

Dyrektor
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
EDISON w Trzebini

Jako rodzice, działając zgodnie z wolą dziecka, zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na 
spełnianie przez naszą córkę   /    naszego syna
________________________ ur ________________w________________________,

(imię i nazwisko ucznia) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki  poza szkołą,  zgodnie z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późniejszymi zmianami).

                                                                           Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów*
                                                             
                                                                        _______________________________________
                                                    
                                                                         _______________________________________

W załączeniu :
- oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy  programowej obowiązującej na danym etapie 
kształcenia,
- zobowiązanie do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko do rocznych  egzaminów klasyfikacyjnych
- kwestionariusz osobowy ucznia
- dodatkowe załączniki:

____________________________________________________________________

* niepotrzebne skreślić



_________________________ ________________________
 (imiona i nazwiska rodziców) (miejscowość i data)

_________________________
_________________________

(adres rodziców)

ZOBOWIĄZANIE

Niniejszym zobowiązujemy się do przystępowania przez naszą córkę  / naszego syna  
________________________ ur ________________w________________________,

(imię i nazwisko ucznia) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

spełniającą/spełniającego  obowiązek  szkolny  /  obowiązek  nauki  poza  szkołą,  do
semestralnych lub rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,  o których mowa w art. 37 ust. 4
ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe,  w  wyznaczonych  przez  Dyrektora
Niepublicznej Szkoły Podstawowej EDISON w Trzebini terminach.

                                                                           Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów*
                                                             
                                                                        _______________________________________
                                                    
                                                                         _______________________________________

* niepotrzebne skreślić



_________________________ ________________________
 (imiona i nazwiska rodziców) (miejscowość i data)

_________________________
_________________________

(adres rodziców)

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczamy, że zapewnimy naszej córce / naszemu synowi
________________________ ur ________________w________________________,

(imię i nazwisko ucznia) (data urodzenia) (miejsce urodzenia)

spełniającej/spełniającemu  obowiązek  szkolny  /  obowiązek  nauki  poza  szkołą,  warunki
umożliwiające realizację podstawy programowej.

                                                                           Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów*
                                                             
                                                                        _______________________________________
                                                    
                                                                         _______________________________________

* niepotrzebne skreślić



__________________________
(miejscowość i data)

PROTOKÓŁ Z EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO
dla Ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą

1. Nazwa zajęć edukacyjnych: _____________________________
2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego: _______________________
3. Imię, nazwisko ucznia: _________________________________
4. Rok szkolny ___/___
5. Klasa : ____
6. Skład komisji:
- Przewodniczący (dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły)

______________________________
- Nauczyciel (nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest egzamin)

______________________________

7.Zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne inne niż zawarte w załącznikach do protokołu:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8.Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny:
a) Część pisemna:
__________________________________________________________________________

b) Część ustna:

__________________________________________________________________________

9.Podpisy nauczycieli potwierdzający udział w pracach komisji:

_______________________ ___________________
(przewodniczący) (nauczyciel)

Załączniki do protokołu:
-pisemne prace Ucznia,
-zwięzła informacja o ustnych odpowiedziach Ucznia.



KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZNIA
Imiona i nazwisko:
___________________________________________

Data urodzenia:
____________________

dd-mm-rrrr

Miejsce urodzenia:
________________

PESEL
_____________________________

Klasa w bieżącym roku 
szkolnym:

Adres zamieszkania: Adres e-mail:

Orzeczenie o sposobie 
kształcenia specjalnego

□ TAK
□ NIE
Jeśli tak – prosimy załączyć kopię

Opinia psychologiczna

□ TAK
□ NIE
Jeśli tak – prosimy załączyć kopię

Opinia w sprawie dostosowania 
wymagań dydaktycznych do 
specyficznych trudności w uczeniu się
□ TAK
□ NIE
Jeśli tak – prosimy załączyć kopię

Dane osobowe matki

Imię i nazwisko matki:

______________________________

Numer telefonu matki:

______________________________

E-mail matki:

_______________________________

Adres zamieszkania (tylko jeśli inny niż adres ucznia)

Dane osobowe ojca

Imię i nazwisko ojca:

______________________________

Numer telefonu ojca:

______________________________

E-mail ojca:

_______________________________

Adres zamieszkania (tylko jeśli inny niż adres ucznia)



Obowiązek informacyjny RODO

Kto przetwarza dane?  Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest
podmiot prowadzący Niepubliczną Szkołę Podstawową EDISON w Trzebini.
Dlaczego i na jakiej podstawie dane są przetwarzane? Dane osobowe są przetwarzane w
celu procedowania Twojego zgłoszenia oraz nawiązania kontaktu mailowo lub telefonicznie,
a w dalszej kolejności - w celu wykonania umowy, a także w celu zapewnienia prawidłowego
poziomu świadczenia usług (co stanowi usprawiedliwiony interes prawny Administratora,
np.  dotacja  z  urzędu  miasta).  Do  przechowywania  części  danych  jesteśmy  zobowiązani
przepisami  prawa  (np.  uzupełnienie  Systemu  Informacji  Oświatowej).  Część  danych  jest
przetwarzana na wypadek ewentualnych sporów dot. umowy czy kontroli uprawnionych
organów (np. kontroli podatkowej, kuratorium, czy gminy). Dane osobowe Twojego dziecka
(w  tym  wizerunek)  będą  również  przetwarzane  na  potrzeby  przeprowadzania  rocznych
egzaminów klasyfikacyjnych oraz weryfikacji poprawności ich przebiegu.
Jak długo dane będą przechowywane?  Dane będą przechowywane przez okres niezbędny
dla  zrealizowania  danego  celu.  W  przypadku  sfinalizowania  zapisu  dziecka  do  edukacji
domowej w  naszej placówce dane będą przechowane przez okres przedawnienia wskazany
w kodeksie cywilnym. W przypadku niesfinalizowania zapisu dziecka do edukacji
domowej  w  naszej  placówce,  dane  zostaną  usunięte  w  ciągu  5  lat  od  dnia  uzyskania
informacji o rezygnacji z zapisu.
Jakie masz prawa? Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych swoich i Twojego
dziecka, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  oraz  prawo  do  przenoszenia  danych.  W
przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie
zgody, masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz również wnieść skargę
do organu nadzorczego.
Co jeśli nie podam danych lub nie zgodzę się na ich przetwarzanie? Niestety w przypadku
braku podania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie świadczyć usługi.

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  Niepubliczną  Szkołę
Podstawową EDISON w Trzebini.

Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów*
                                                             
                                                                        _______________________________________
                                                    
                                                                         _______________________________________


