
(Imię i nazwisko rodzica/osoby sprawującej opiekę) (Miejscowość, data) 

(Adres pobytu w Warszawie) 

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

ODLEGŁOŚĆ 

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

miejsce pobytu w Warszawie... ... ......... ... .•............ . ..........................................•......., 
(Adres pobytu) 

dzielnica ........•............... ....... .. .•................ . .. . ....... . ............................................, 

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

legitymujący się nr PESEL ................................ . .............................. ...................•..•, 
(uzupełnić, jeżeli dziecko/uczeń posiadam 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 Biura Edukacji m.st. Warszawy: edukacja.urn.warszawa.pl, w Urzędach 

Dzielnic m.st. Warszawy i na ich stronach internetowych oraz w szkołach prowadzonych 

przez m.st. Warszawę. 

Oświadczenie można złożyć w odpowiednim ze względu na miejsce pobytu dziecka/ucznia 

Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, elektronicznie lub wysłać na adres korespondencyjny 

odpowiedniego Urzędu Dzielnicy. 

2 W Polsce Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. 

https://edukacja.urn.warszawa.pl


PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa 

www.urn.warszawa.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA) 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę 

w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą 

profilowane. 

Kto administruje moimi danymi? 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy 

jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950}, Pl. Bankowy 3/5. 

• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także 

o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. 

Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. 

Dlaczego moje dane są przetwarzane? 

• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj., tj. 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. 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: złożenia oświadczenia o 

kontynuacji kształcenia w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie 

zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy1. 

Jak długo będą przechowywane moje dane? 

• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. 

nie krócej niż 5 lat. 

• Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego . 

Kto może mieć dostęp do moich danych? 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być : 

1 Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej. 

mailto:iod@um.warszawa.pl
www.urn.warszawa.pl


a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w 

szczególności : 

• podmioty świadczą ce na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, 

pocztowe; 

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udo stępni dane osobowe na 

podstawie przepisów prawa; 

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? 

• Ma Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 

b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku 

gdy: 

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 

przetwarzane; 

• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie 

uzasadnione podstawy przetwarzania; 

• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; 

• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obow i ązku wynikają cego 

z przepisów prawa. 

c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku, gdy łącznie spełnione są 

następujące przesłanki: 

• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; 

• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, 

nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub 

podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

e) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych2 w przypadku powzięcia 

informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana 

danych osobowych. 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. 

2 Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000. 


