
 

 

Tulce, dn. __________________________ 

 

WNIOSEK 
o przyjęcie dziecka do Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum 

Wniosek na rok szkolny: 

do klasy: 

Planowana data rozpoczęcia nauki:             

Czy kandydat aplikował wcześniej do BF:    □ Tak, kiedy:                                                 □ Nie 

 

CZĘŚĆ 1: Dane kandydata na ucznia 
 

Nazwisko: 

Imię: Drugie imię: 

Data urodzenia: Miejsce urodzenia: 

Kraj urodzenia: Obywatelstwo: 

PESEL / paszport: 

Adres zamieszkania: 
(miejscowość, kod pocztowy, ulica) 

Publiczna szkoła rejonowa: 

 

CZĘŚĆ 2: Rodzina 
 
Rodzice / Opiekunowie prawni 

Matka / Opiekun prawny Ojciec / Opiekun prawny 

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko: 

Nr tel.: Nr tel.: 

Email: Email: 

Mieszka razem z dzieckiem:     □ Tak        □ Nie* 
 Jeśli nie podaj adres: 

Mieszka razem z dzieckiem:     □ Tak        □ Nie* 

 Jeśli nie podaj adres: 

Miejsce zatrudnienia: Miejsce zatrudnienia: 
 

 



Rodzeństwo 

Czy są inne dzieci w rodzinie?                            □ Tak                                    □ Nie 

Siostra/Brat uczęszcza(-ł/ła) do BF : 
                    □ Tak*              □ Nie 
Wiek: 

 Imię i nazwisko: 

Siostra/Brat uczęszcza(-ł/ła) do BF : 
                    □ Tak*              □ Nie 
Wiek: 

 Imię i nazwisko: 

Siostra/Brat uczęszcza(-ł/ła) do BF : 
                    □ Tak*              □ Nie 
Wiek: 

 Imię i nazwisko: 

Siostra/Brat uczęszcza(-ł/ła) do BF : 
                    □ Tak*              □ Nie 
Wiek: 

 Imię i nazwisko: 

 

CZĘŚĆ 3: Dotychczasowa edukacja kandydata 
 

Obecna szkoła / przedszkole: 
(pełna nazwa) 

Uczęszcza w latach: Klasa: 

 

Wcześniejsza szkoła / przedszkole: 
(pełna nazwa) 

Uczęszczał w latach: Klasa: 

 

Wcześniejsza szkoła / przedszkole: 
(pełna nazwa) 

Uczęszczał w latach: Klasa: 

 
Umiejętności językowe 

Czy dziecko uczyło się wcześniej j. angielskiego?                     □ Tak                     □ Nie  

Czy dziecko uczyło się wcześniej w j. angielskim?                    □ Tak                     □ Nie 

Poziom j. angielskiego:  
□ zero     □ proste słowa     □ proste zdania     □ komunikatywny     □ średni     □ płynny     □ ojczysty 

Czy dziecko uczy się innych języków?                                          □ Tak*                   □ Nie 

 wymień języki i poziom: 

Wybór dodatkowego języka (tylko jeden):             □ j. niemiecki                       □ j. hiszpański 
(dotyczy kandydatów do kl. IV – VIII) 

 
Potrzeby edukacyjne 

Mocne strony dziecka: 
 
 
 
 

Trudności edukacyjne dziecka: 
 
 
 
 



Czy dziecko było kiedykolwiek skierowane na konsultację ze specjalistą?            □ Tak*             □ Nie 
(np. logopeda, audiolog, pedagog, psycholog, psychiatra, ___________________) 
                                                          (podkreśl i/lub uzupełnij) 

 Jeśli Tak, czy wystawiono dokument: 
     (kopia musi być dostarczona z aplikacją) 
    □ Orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej 
    □ Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej 
    □ Inne _______________________________ 
 

DOTYCZY KANDYDATÓW DO KLAS II - VIII 

Czy dziecko kiedykolwiek korzystało z: 
  Dodatkowej pomocy edukacyjnej:                                 □ Tak*             □ Nie 
   □ czytanie     □ pisanie     □ ortografia     □ wymowa     □ matematyka     □ inne ______________ 
   
 Programu dla uzdolnionych uczniów                              □ Tak*             □ Nie 
    opisz: 
 

Czy dziecko kiedykolwiek otrzymywało dodatkową pomoc z powodu jakichkolwiek trudności 
wychowawczych, społecznych i/lub emocjonalnych: 
                                           □ Tak*                                       □ Nie 

jeśli tak, opisz: 
 

Czy uczeń kiedykolwiek był promowany w trakcie roku szkolnego („przeskoczył klasę”)? 
                                           □ Tak*                                       □ Nie 

jeśli tak, opisz: 
 

Czy uczeń kiedykolwiek powtarzał klasę: 
                                           □ Tak*                                       □ Nie 

jeśli tak, opisz: 
 

Czy uczeń kiedykolwiek otrzymał karę wydalenia ze szkoły: 
                                           □ Tak*                                       □ Nie 

jeśli tak, podaj kiedy i dlaczego: 
 

 

Informacje zdrowotne 

Czy dziecko cierpi na przewlekłe choroby/przyjmuje leki (np. cukrzyca, astma, epilepsja, problemy 
z sercem):                                                □ Tak*                                        □ Nie 
Jeśli tak, opisz: 

Czy dziecko ma alergię:                         □ Tak*                                        □ Nie 
Jeśli tak, opisz: 

Czy dziecko ma długoterminowe ograniczenia aktywności fizycznej: 
                                                                  □ Tak*                                        □ Nie 
Jeśli tak, opisz: 

Czy dziecko przeszło poważne choroby lub operacje: 
                                                                  □ Tak*                                        □ Nie 
Jeśli tak, opisz: 

Czy dziecko ma trudności ze: 
                     □ słuchem                           □ wzrokiem                          □ wymową 
 

Czy dziecko cierpi na częste: 
  □ bóle głowy         □ bóle brzucha         □ omdlenia         □ lęki         □ smutki         □ niepokoje 
 



CZĘŚĆ 4: Warunki ogólne 
 

I. Do wniosku należy dołączyć: 

− Kopię ostatniego świadectwa i/lub ocen z I półrocza (dot. kandydatów kl. II-VIII). 

− Kopię dokumentów dotyczących specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia (opinia, orzeczenie, 
wczesne wspomaganie). Jeśli taki dokument został wystawiony później, musi on być niezwłocznie 
dostarczony. 

II. Inne: 

− Bonum Futurum może udzielić tylko ograniczonego wsparcia uczniom mającym specjalne potrzeby 
edukacyjne, w zależności od typu tych potrzeb i możliwości szkoły 

− Rodzice/Opiekunowie prawni zobowiązani są podpisać umowę o świadczenie usług edukacyjnych 
w wyznaczonym terminie, nie później niż 14 dni od decyzji o zakwalifikowaniu dziecka w poczet 
kandydatów na ucznia BF. 

− Rodzice zobowiązani są do uaktualniania informacji w kwestionariuszu na bieżąco i powiadomienie 
o tym fakcie Bonum Futurum. 

 
 
 
 

________________________________________    
 (data i podpis Rodziców / Opiekunów prawnych) 

 
 

  



CZĘŚĆ 5: RODO 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w powyższym wniosku o przyjęcie 

dziecka do Niepublicznej Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej Bonum Futurum w celu realizacji zadań związanych 
z procesem rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a)* lub art. 9 ust. 2 lit. a)* Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1). 
Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 
 
 

________________________________________    
 (data i podpis Rodziców / Opiekunów prawnych) 

 
 
 

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 Niepubliczna Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Bonum Futurum 
reprezentowana przez Dyrektora (adres: ul. Kalinowa 13, 63-004 Tulce, tel. 61 2222360, e-mail: 
sekretariat@bonum-futurum.pl)  
2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się pisemnie pod 
adres Administratora 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z przyjmowaniem kandydatów do szkoły.  
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi).  
5. 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. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na 
zlecenie tj. dostawca usług internetowych/poczty elektronicznej, Ponadto dane osobowe będą ujawniane 
odbiorcom: strony internetowej, komunikatów na tablicy informacyjnej szkoły.  
6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja 
postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do 
szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są 
przechowywane w szkole przez okres roku. W przypadku wniesienia odwołania – dane osobowe mogą być 
przetwarzane do czasu jego rozpatrzenia.  
7. 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 nieprawidłowych danych;  
c) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;  
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
e) prawo do wniesienia sprzeciwu.  
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 
 
 

________________________________________    
 (data i podpis Rodziców / Opiekunów prawnych) 

 

mailto:sekretariat@bonum-futurum.pl

