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Administracja szkolnictwa i rekreacji
Podanie o zajęcia z języka ojczystego
Uczeń
Język ojczysty
Imię

Nazwisko

Numer personalny

Szkoła

Klasa

Opiekun prawny/rodzic W przypadku wspólnej opieki wymagany jest podpis obydwu opiekunów
Imię i nazwisko

Imię i nazwisko

Adres

Adres

Adres pocztowy

Adres pocztowy

E-mail

E-mail

Numer telefonu

Numer telefonu

Miasto
Podpis opiekuna/rodzica

Data Miasto

Data

Podpis opiekuna/rodzica

W przypadku, gdy język ojczysty jednego lub oboja rodziców jest inny niż szwedzki i język ten stanowi
obszerną część życia codziennego danego ucznia, uczniowi przysługuje prawo do zajęć z języka
ojczystego (modersmålsundervisning). Na takie zajęcia uczęszczać można jeśli:
1. Uczeń ma elementarną wiedzę o języku ojczystym, oraz gdy
2. Uczeń chce wziąć udział w takich zajęciach
Gmina jest zobowiązana do zorganizowania nauczania języka ojczystego, tylko jeśli znajdzie się
odpowiedni nauczyciel i co cajmniej pięcioro chętnych uczniów.
Uczniowie, którzy należą do jednej z mniejszości narodowych, mają rozszerzone prawo do nauki języka
ojczystego.
Językami mniejszości narodowych są fiński, jidysz, meänkieli, romani oraz języki lapońskie.
Nauczanie języka ojczystego odbywa się poza godzinami lekcyjnymi i/ lub podczas wolnych zajęć
(Elevens val). Nauczanie przysługuje dzieciom od klasy 1. (Grundskoleförordningen 2 kap. 9-11, 13§)
Gmina Fagersta jest fińskim obszarem administracyjnym, dlatego zamierzamy zaoferować naukę języka
ojczystego w języku fińskim od klasy przedszkolnej.
Aby uczestniczyć w nauczaniu od początku roku szkolnego należy złożyć wniosek do
wychowawy klasy lub sekretariatu najpóźniej 31 maja 2019.
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych personuppgifter
Gmina Fagersta przetwarza Twoje/Wasze dane osobowe, aby móc zarządzać Twoim/Waszym
wnioskiem dotyczącym języka ojczystego w szkole podstawowej. Przetwarzamy Twoje/Wasze dane
osobowe na mocy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Dane osobowe są pobierane od szwedzkiego urzędu skarbowego w związku z wnioskiem.
Dane osobowe rodzica/opiekuna, które przetwarzamy to imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer
telefonu. Dane osobowe dziecka, które przetwarzamy to imię, nazwisko, numer personalny, szkoła, klasa i
język ojczysty. Pobrane dane osobowe nie będą przekazywane krajom trzecim (spoza EU). Dane są
chronione przez uwierzytelnianie i szyfrowanie.
Twoje/Wasze dane osobowe są zapisywane zgodnie z obowiązującym prawem o archiwach.
Dzięki obowiązującym szwedzkim przepisom, które dotyczą dokumentów urzędowych Twoje/Wasze
informacje będą mogły zostać zachowane przez cały czas zgodnie z przepisami o wolności prasy, ustawą
o jawności i poufności oraz ustawą o archiwach. Jeśli uważasz, że nieprawidłowo przetworzyliśmy
Twoje/Wasze dane osobowe, możesz poprosić gminę o korektę.

Organy odpowiedzialne za dane osobowe:
Zarząd Gminy, Opieka Społeczna oraz Administracja szkolnictwa i rekreacji.
Inspektor ochrony danych: DSO@fagersta.se

