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(pieczątka szkoły)  ................................................ 
(school stamp /штамп школи) data / (date / дата) 

 

 

WNIOSEK 
 

O PRZYJĘCIE UCZNIA 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DAMNIE 

(application for admission to the primary school in Damna / 
заява для прийняття до початкової школи в Damno) 

 
 
 

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 …………………………………………..     w roku szkolnym 20.….. /20…... 
(to a class /до 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): 

 

 

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 ……………………………………………………………………….………… 
(pupil’s residence address/ адрес проживання учня) 
 

Nazwa szkoły i adres do której uczęszczał uczeń .......................................................................... 

 

……………….…………………………………………………………………………………………………… 

(The name of the school and the address the student attended/  

Назва школи та адреса, на якій був присутній учень) 

 
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) 
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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 /rodzaj 

dokumentu  

 

……………….…………………………………………………………………………………………………… 

(PESEL number / passport / other document confirming the student's identity / type of document / 

Номер PESEL / паспорт / інший документ, що підтверджує особу учня / тип документа) 

 

 

 

 

 ………………………………………………………. 
 Podpisy rodziców / prawnych opiekunów 
 (Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів) 

 

 

Klauzula informacyjna (Information clause / Інформаційне речення: 

1. Administratorem danych osobowych ucznia/dziecka i jego rodziców/prawnych opiekunów jest Szkoła 
Podstawowa w Damnie z siedzibą w Damnie, Damno 42, 76 – 231 Damnica reprezentowana przez 
Dyrektora Szkoły, Panią Joannę Rusak.  
(The administrator of the personal data of the student / child and his parents / legal guardians is the 
Primary School in Damna with its seat in Damno, Damno 42, 76 - 231 Damnica represented by the 
Headmaster of the School, Ms Joanna Rusak. / Адміністратором персональних даних учня/дитини та 
його батьків/законних опікунів є початкова школа в Damna з зареєстрованим офісом у Damno, 
Damno 42, 76 – 231 Damnica в особі директора школи, пані Джоанни Русак.) 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iodo@damnica.pl, nr tel. 59 848 44 37. 
(Contact with the Data Protection Officer - iodo@damnica.pl, phone no. 59 848 44 37. / Зв'язатися зі 
співробітником служби захисту даних – iodo@damnica.pl, тел. 59 848 44 37.) 

3. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie szkoły: www.spdamno.pl. 
(The information clause is available on the school's website: www.spdamno.pl / З інформаційним 
застереженням можна ознайомитися на сайті школи: www.spdamno.pl) 

4. Potwierdzam zapoznanie się z klauzulą informacyjną. 
(I confirm that I have read the information clause. / Я підтверджую, що прочитав інформаційне 
застереження.) 

5. Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
(I am aware of the criminal liability for submitting a false declaration. / Мені відома кримінальна 
відповідальність за неправдиву заяву.) 

 

 

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

 (Signatures of parents / legal guardians /Підписи батьків / опікунів) 

 

http://www.spdamno.pl/
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