
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA  DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
                                                NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021 
 
Proszę o przyjęcie .................................................................................. ucz. klasy...................... 
                                                (imię i nazwisko dziecka)    
do świetlicy szkolnej.  
 
Dane  dziecka 
Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………. 
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów): 
matki....................................... miejsce pracy ……………………………. tel.  …….. ……………....... 
ojca ......................................... miejsce pracy…………………….………  tel. .......................................  
 
Przypominamy, że według Prawa oświatowego (art. 105 ust. 1)  szkoła podstawowa  jest obowiązana zapewnić 
zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców oraz 
organizację dojazdu do szkoły.  
 

Oświadczenie 
(uzupełnić i właściwe podpisać) 

 
A. Nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczanie świetlicy przez moje dziecko 

 
                                                     ……………………………………….. 
                                                      (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

B. Wyrażam zgodę  na samodzielne opuszczanie świetlicy przez moje dziecko  w następujących dniach 
tygodnia  ………………………………………..…… godz. ……… 
                ………………………………………..…… godz. ……… 
                ………………………………………..…… godz. ……… 
i biorę za nie pełną odpowiedzialność po wyjściu ze świetlicy 
 
                                                     ……………………………………….. 
                                                      (podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

 
Zobowiązuję się: 
- informować wychowawców świetlicy z jednodniowym wyprzedzeniem o wszelkich zmianach 
dotyczących  pobytu  dziecka w świetlicy, 
- odbierać dziecko do godz. 16:00,  
- zapoznać się z Regulaminem Świetlicy i go przestrzegać. 
 
Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka np.:  przewlekłe choroby, alergie  
.............................................................................................................................. 
 
Upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka: 

Imię i nazwisko telefon 
  
  
  
  
Biorę pełną odpowiedzialność za pobyt mojego dziecka pod opieką w/w po wyjściu ze świetlicy. 

 
…………….……..……………………………..  

  (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 
 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych zawartych 
we wniosku o przyjęcie do celów związanych z przeprowadzeniem naboru oraz organizacją pracy 
i funkcjonowaniem świetlicy, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2018 r. poz.1000). 

…………….……..……………………………..  
  (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

   
Decyzja komisji:  
dziecko  zostało  przyjęte do świetlicy                  nie zostało przyjęte do świetlicy  



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 Zespół Szkół nr 1 w Łosicach (ul. Szkolna 5, 08-200 Łosice, tel. 83 
357 33 03).       

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e - mail: 
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej, a następnie w 
związku z prowadzeniem dziennika zajęć w świetlicy. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w 
ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910) oraz w rozporządzeniu 
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. z 2017 r. poz. 1646) - w związku z prowadzeniem dziennika zajęć w 
świetlicy. Przetwarzanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane dotyczą są zobowiązane do 
ich podania. Nieprzekazanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji ustawowego celu przetwarzania 
danych.  

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.  

Ponadto dane osobowe są ujawniane ministrowi właściwemu do spraw edukacji 

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów a następnie 
przetwarzane w dalszych celach archiwalnych tj. przez okres 5 lat 

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. 

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. 

 


