……………………………………..

……………………

(Imię i nazwisko rodzica/osoby sprawującej opiekę)

(Miejscowość, data)

……………………………………….
………………………………………..
(Adres pobytu w gminie Kamień Krajeński)

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE
OŚWIATY Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA
ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że obywatel Ukrainy1 ………………………………………………………………..,
………………………………………………………………………………………………………,
(Imię i nazwisko dziecka/ucznia)

miejsce pobytu w gminie Kamień Krajeński ………………………..…………………..………...,
(Adres pobytu)

…………………..……………………………………………………………………………...…..,
urodzony ………………………………………………………………………………………...….,
(Data urodzenia, dd-mm-rrrr)

legitymujący się nr PESEL………………………………………………………………...………..,
(uzupełnić, jeżeli dziecko/uczeń posiada nr PESEL)

seria i numer paszportu……………………………………………………………………………..,
(uzupełnić, jeżeli dziecko/uczeń posiada paszport, a nie posiada nr PESEL)

kontynuuje kształcenie w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość.

….…….……………………………………………
(Czytelny podpis rodzica/osoby sprawującej opiekę)

1

którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, zgodnie z art. 2.ust 1 ustawy z
dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa.

Dodatkowa informacja:
Dzieci i uczniowie, obywatele Ukrainy, uczący się w przedszkolu lub szkole funkcjonującej w
ukraińskim systemie oświaty w trybie zdalnym nie podlegają obowiązkowemu rocznemu
przygotowaniu przedszkolnego, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki2.
Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze
względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji kształcenia w
ukraińskim systemie oświaty.
Wzór oświadczenia ma charakter przykładowy, który może zostać wykorzystany.
Wzór oświadczenie o kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty dostępny jest na stronie
internetowej Miejsko Gminnego Zespołu Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim oraz w szkołach
prowadzonych przez gminę Kamień Krajeński.
Oświadczenie można złożyć w Miejsko Gminnym Zespole Usług Oświatowych, elektronicznie lub
wysłać na adres korespondencyjny.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE
L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu
Krajeński, adres: Plac Odrodzenia 3, 89-430 Kamień Krajeński; adres e-mail:
sekretariat@mgzuokamienkr.pl l nr tel. 52 3894536.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu złożenia oświadczenia o kontynuacji kształcenia
w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 15 Rozporządzenia Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki
dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy lub jest niezbędne do wykonania zadania w
interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są
zobowiązane do ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością załatwienia
sprawy.
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp
do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że
wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. nie krócej niż 5 lat.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące
prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania danych;
c) ograniczenia przetwarzania;
d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00
– 193 Warszawa).

2

W Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia.

