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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY                                                      
NA ROK SZKOLNY …………………… 

 Szkoła Podstawowa  im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej 
 

 
Imię i nazwisko dziecka  ..................................................................................................................... 

 Data i miejsce urodzenia ................................................................................. Klasa ....................... 

Adres zamieszkania ........................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych oraz  telefon kontaktowy: 

Matka/opiekun prawny..............................................................nr telefonu.…................................................. 

Ojciec/opiekun prawny..............................................................nr telefonu...................................................... 

Uwagi o dziecku ( informacje o stanie zdrowia, zażywanych lekach, uczuleniach, itp.) 

…......................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 
CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY: 

Dzień tygodnia Od godziny  Do godziny 
Poniedziałek   
Wtorek   
Środa   
Czwartek   
Piątek   

 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA: 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej, pełnoletniej (stopień pokrewieństwa) 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 
( Imię i nazwisko)                                                                                      (nr telefonu)                                        (seria i nr dowodu tożsamości)                                                                                                           

2.………………………………………………………………………………………………………. 
( Imię i nazwisko)                                                                                     (nr telefonu)                                        (seria i nr dowodu tożsamości)                                                                                                           

3……………………………………………………………………………………………………….. 
( Imię i nazwisko)                                                                                     (nr telefonu)                                        (seria i nr dowodu tożsamości)                                                                                                            
                                                                                                                      
OŚWIADCZENIA 
 

1. Jestem świadomy, iż do przetwarzania danych osobowych wyżej wskazanych osób jest niezbędna ich zgoda, 
którą załączam do wniosku. Brak zgody oznacza brak możliwości odbioru dziecka przez te osoby. 

 
2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o sposobie opuszczenia świetlicy przez dziecko:                    

(dotyczy dzieci, które ukończyły 7 lat): 
Wyrażam zgodę * na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko o godzinie …………………….. 
i biorę pełną odpowiedzialność za nie po wyjściu ze świetlicy.   

  
Nie wyrażam zgody* na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko.   

  
                                                                   

                                                                                     
…….……..……………………………………                                                                                                                       
    podpisy rodziców/ opiekunów prawnych   

* właściwe pokreślić 
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Zajęcia dodatkowe odbywające się poza terenem szkoły: 
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania wychowawcy świetlicy o dodatkowych zajęciach w jakich moje 
dziecko będzie uczestniczyć. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y i wyrażam zgodę, aby w momencie 
opuszczenia świetlicy przez moje dziecko, opiekę nad nim sprawowała osoba prowadząca zajęcia dodatkowe i biorę              
za to pełną odpowiedzialność.  
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, konkursach  
imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 
 
Oświadczam, iż pracuję:  

w godzinach   od……….do…………… 
w pełnym /niepełnym wymiarze godzin:* 

w godzinach   od……….do…………… 
w pełnym /niepełnym wymiarze godzin:* 

 
………………………………………… 
      Podpis matki/opiekuna prawnego 

 
………………………………………… 
      Podpis ojca/opiekuna prawnego 

* właściwe pokreślić 
  
Oświadczenia i zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetlicy 
 

1. Jestem świadomy, iż w celu realizacji naboru na świetlicę jestem w świetle przepisów prawa zobowiązany               
do przekazania następujących danych: imię, nazwisko dziecka i rodziców, dane dotyczące czasu pracy 
rodziców, a w celu prowadzenia dziennika zajęć następujących danych: imiona i nazwiska dziecka. 

 
2. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka            

w celu przeprowadzenia naboru na świetlicę oraz  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych na świetlicy (w tym danych o stanie zdrowia i niepełnosprawności) wykraczających poza dane 
wymagane przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. 
 

3. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dane zawarte we wniosku 
wykorzystywane będą wyłącznie w celach związanych  z działalnością świetlicy na okres danego roku 
szkolnego.  

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, która stanowi załącznik do wniosku,           
w tym z przysługującym mi prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody 
na ich przetwarzania w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne. 

 
 

Wola Batorska, dnia..................................                                          Wola Batorska, dnia................................. 
 
 
…………………………………………                                              ……………………………………………. 
    Podpis matki/opiekuna prawnego                     Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW: 

1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej, który jest dostępny na stronie 
internetowej szkoły i w świetlicy szkolnej. 

2. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej.  
3. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami, 

dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 
 

* właściwe pokreślić 
 
Powyższe dane mają służyć do zapewnienia dobrej opieki nad dzieckiem i zwiększenia jego bezpieczeństwa w świetlicy 
szkolnej. 
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Drogi Rodzicu / Opiekunie prawny dziecka 
 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka w celu realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w czasie uczęszczania przez dziecko na świetlicę informujemy, że:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest  Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa             
w Woli Batorskiej adres: Wola Batorska 597, tel. 12 281-60-05. e-mail : szkolawb@poczta.fm. W jej imieniu zadania 
Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia             
bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych. 

1. Umożliwiamy Państwu kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez 
kontakt listowny na adres pocztowy placówki. 

2. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównymi celami są: 
• realizacja naboru na świetlicę szkolną, 
• realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dziecka przyjętego na świetlicę. 

3. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako 
RODO1. Będziemy przetwarzać dane Państwa i dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa kiedy: 
• Prowadzimy procedurę naboru dziecka na świetlicę – imię, nazwisko dziecka i rodziców, dane dotyczące czasu 

pracy rodziców - na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. 2019                
poz. 1148), 

• Prowadzimy dokumentację realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na świetlicy - imiona 
i nazwiska uczniów świetlicy, oddział, do którego uczęszczają, tematy zajęć, obecności - na podstawie § 9.2        
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 
i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

5. By dobrze realizować nasze zadania mogą nam być potrzebne dane szersze niż przewidują to przepisy prawa. Wtedy 
będziemy przetwarzać je za Państwa zgodą. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych                         
dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka. Będziemy je przetwarzać tylko za Państwa zgodą. 

6. Dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia. Dane przekażemy również                  
do organu prowadzącego, by mógł realizować własne zadania wynikające z ww. przepisów prawa. Na podstawie 
umów i przepisów prawa otrzymujemy od niego również pomoc w realizacji naszych zadań. Państwa dane mogą też                 
przetwarzać podmioty z nami współpracujące, z którymi zawrzemy specjalne umowy powierzenia. Będzie to na 
przykład dostawca dziennika elektronicznego firma Librus Synergia. 

7. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka 
w świetlicy. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy           
archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. 

8. Kiedy przetwarzamy dane w celu realizacji obowiązków prawnych podanie tych danych jest Państwa obowiązkiem 
ustawowym. 

9. W przypadku danych, co do których wymagana jest Państwa zgoda, podanie tych danych jest dobrowolne, jednak 
ich nie podanie może sprawić, że nie zrealizujemy celu przetwarzania służącego dobru dziecka. W dowolnym                 
momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, pamiętając, że nie będzie miało to wpływu                  
na wcześniejsze przetwarzanie przez nas tych danych.  

10. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli                   
będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania                   
danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie 
będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy 
wypełnić lub też w interesie publicznym.  

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa                    
i Waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 

12. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka                  
(nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy                         
ocenianiu dziecka. 

 

 
1 Rozporządzenie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 


