
 

 

 
Warszawa, dnia ………………………………………  

…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………… 
 
(imiona i nazwisko rodziców, adres, numer telefonu) 

 
 

PODANIE 
 
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przyjęcie naszego dziecka 
 
……………………….………………………………………………...................., urodzonego dnia: .…………………………….. 
 
do zerówki w Chrześcijańskim Przedszkolu DANIEL / kl. ……… Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej 
Daniel /  kl………. Chrześcijańskiego Liceum Ósemka1 i wyrażenie zgody na naukę domową dziecka. 

 

Oświadczamy, że zapewnimy naszemu dziecku właściwe warunki umożliwiające realizację 

podstawy programowej obowiązującej na jego etapie nauki. 

 
Oświadczamy, że umożliwimy naszemu dziecku przystąpienie do rocznych egzaminów 

klasyfikacyjnych przewidzianych przez Ustawę Prawo Oświatowe. 

 
 
 
 
 

 
…………………….……………………… 

 
(Podpisy rodziców) 

 
 
 
 
 
 

                                                                 
1
 Podkreślić właściwe 



 

 

UMOWA nr 
 
zawarta dnia................................... 
 
pomiędzy Fundacją „Edukacja z wartościami” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowoursynowska  
154 A, 02-797 Warszawa, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII 
 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000518975, 
posiadającym nr NIP 9512382185 i nr REGON 147365147, 
 
Prowadzącym Chrześcijańskie Przedszkole Daniel / Chrześcijańską Szkołę Podstawową „Daniel” / 

Chrześcijańskie Liceum Ósemka1 z siedzibą w Warszawie przy  ul. Nowoursynowska 154 A zwaną dalej 
Szkołą, 

 
w imieniu której działa Dyrektor …………………………………… 

 
a 

 
Panem(nią) ........................................................................................................................................................ 

 
zamieszkałym(ą) w ………………….………………… , kod ……………..…..…. ul. ……………………………..……………………………. 

 
zwanym dalej Rodzicem/Opiekunem 
 
działającym(cą) w imieniu własnym oraz jako przedstawiciel ustawowy dziecka: 
 
 
 
 

………………………………………….. 
 

(imiona i nazwisko dziecka) 
 
 
urodzonego/ej ……………………….…. r. w…………………………………………… PESEL………………………………………………….. 

 
zamieszkałego/ej w …………………………..………, kod .….……………………….ul………………………………………………………… 
 
……………………………………………….……………………………...dzielnica………………………………..……… zameldowanego/ej 
 
w ……………………………………………………… , kod ……..ul. ……………………………..dzielnica……….................................... 

 
Adres szkoły rejonowej ……………………………………………………………….…………………………………………………………… 

 
Dane kontaktowe do Rodziców(opiekunów) 
 
telefon do Rodziców/Opiekunów ................................................................................................................. 

 

e-mail Rodziców/Opiekunów………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

§1 
Przedmiotem niniejszej umowy są prawa i obowiązki stron w procesie kształcenia i wychowania dzieci. 

Umowa została zawarta na rok szkolny ……………………………………………………………………………. 



 

 

 
§2 

1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się przeprowadzać testy sprawdzające umiejętności i 

osiągnięcia edukacyjne ucznia na zasadach zgodnych z Art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

14.12.2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

 
§3 

 
1. Umowa wchodzi w życie z chwilą złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów: 

-wniosek do Dyrektora o zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego w systemie domowym 
-zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające 

obowiązek szkolny lub obowiązek nauki : 

a) do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych  

b) w wypadku zerówki do przeprowadzenia badania gotowości szkolnej 

-oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację 

podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia. 

- w przypadku gdy dziecko uczęszczało już do innej szkoły- dokumentacja: świadectwa 
ukończenia poprzedniej klasy 

 
3. Przed terminem umowa może być rozwiązana przez Rodziców/Opiekunów na mocy 

trzymiesięcznego pisemnego wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec semestru zimowego lub 

roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach dyrekcja szkoły /przedszkola może wyrazić 

zgodę na inny tryb rozwiązania umowy. 
 

§4 
Fundacja zobowiązuje się: 
1. Współdziałać z Rodzicami/Opiekunami dzieci w zakresie kształcenia i wychowania. 

 
§5 

Rodzice/Opiekunowie* zobowiązują się : 
1. Respektować Statut i założenia pedagogiczne szkoły 
 
2. Zagwarantować uczestnictwo dziecka w testach kompetencyjnych odbywających się raz na rok 

lub w przeprowadzeniu badania gotowości szkolnej w zerówce.  
 

§6 
Fundacja „Edukacja z wartościami” nie ponosi odpowiedzialności wobec Rodziców/Opiekunów w 

przypadku, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie podjętych zobowiązań edukacyjnych 

spowodowane jest przyczynami niezależnymi od Chrześcijańskiej Szkoły Podstawowej, „Daniel”/ 

Chrześcijańskiego Liceum Ósemka. 

 
§7 

Fundacja nie pokrywa składki za obowiązkowe ubezpieczenie dziecka przez okres świadczenia 
usług. 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia Statutu 

Szkoły oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

 
§8 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 



 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE DYREKTOR SZKOŁY 
 
 
 

 
............................................... ..................................... 
 

KLAUZULA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW  

Chrześcijańskiego Przedszkola DANIEL / Szkoły DANIEL / Chrześcijańskiego Liceum Ósemka 

Informujemy, że Chrześcijańskie Przedszkole DANIEL /  Chrześcijańska Szkoła Podstawowa DANIEL / Chrześicjańskie 
Liceum Ósemka z siedzibą w Warszawie przy ul.Nowoursynowskiej 154 a, 02-797 (dalej „Szkoła”)przetwarza dane 
osobowe uczniów oraz ich rodziców/opiekunów prawnych. 
Administrator Danych Osobowych  

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła reprezentowana przez Dyrektora. Dane uczniów oraz ich 
rodziców/opiekunów prawnych pozyskane zostały w procesie rekrutacji (są to m.in. dane ujawnione w „Ankiecie dla 
kandydatów”), a także zbierane są w trakcie całego procesu kształcenia. Szkoła jest także administratorem danych 
ujawnionych w umowie o świadczeniu usług edukacyjnych z Fundacją „Edukacja z Wartościami” z siedzibą w 
Warszawie, a udostępnionych przez tę fundację Szkole.  

Kontakt z administratorem danych: 
tel. 795-007-202, e-mail: biuro@daniel.edu.pl . 
Inspektor Ochrony Danych 
Szkoła nie wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych.  

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych?  

1. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz w celu realizacji zadań oświatowych,  

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), czyli przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a wyrażonego w szczególności w ustawie z 
dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty, ustawie z dnia 16 grudnia 2017r. Prawo oświatowe, ustawie z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz rozporządzeniach do ww. ustaw.  

2. W celu motywowania i nagradzania uczniów za ich osiągnięcia poprzez wieszanie na tablicach szkolnych 
dyplomów i gratulacji oraz wyczytywanie na uroczystościach szkolnych imion i nazwisk uczniów wyróżnionych, 
co jest zadaniem realizowanym przez szkołę w interesie publicznym.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.  

3. W celu promowania szkoły oraz jej uczniów, na podstawie zgody wyrażonej przez rodzica/opiekuna 
prawnego, szkoła może publikować zdjęcia i nagrania z życia szkoły na stronie internetowej szkoły i na 
Facebooku.  

Podstawą prawną będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. W celu zapewnienia należytej opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologicznej szkoła przetwarza dane 
dotyczące szczepień ochronnych oraz stanu zdrowia dzieci.  

Podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez rodzica/opiekuna prawnego (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).  

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców  

Odbiorcą danych osobowych uczniów jest dostawca usługi dziennika elektronicznego, a także podmioty, którym 
placówka powierza przetwarzanie danych osobowych w określonym celu. Są to firmy informatyczne wspomagające 
działalność placówki od strony technicznej, a także firmy zajmujące się obsługą finansową.  



 

 

Szkoła udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom 
kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, 
oświatowym.  

Informacje o przekazywaniu danych do państw trzecich  

Szkoła nie przekazuje danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią 
zgodę.  

Czas przetwarzania danych osobowych  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów przetwarzania, tj.:  

1. a)  w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole – zgodnie z wymogami określonymi w 
przepisach prawa;  

2. b)  w zakresie przetwarzania objętego zgodą – przez czas obowiązywania zgody lub do jej odwołania.  

Posiada Pani/Pan prawo do:  

1. a)  dostępu do swoich danych osobowych;  
2. b)  sprostowania danych;  
3. c)  usunięcia danych;  
4. d)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
5. e)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  
6. f)  przenoszenia danych osobowych;  
7. g)  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  
8. h)  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem w granicach określonych przez przepisy prawa.  

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Niniejszy potwierdzam, 
że zapoznałam/em się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej.  

 

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego ..................................................................................  

 
 
 

 


