
……………………………..dnia……….. 

Imiona i nazwiska Rodziców/Opiekunów 

 

……………………………………………. 

 

……………………………………………. 

Adres zamieszkania Rodziców/Opiekunów 

 

…………………………………………….. 

 

……………………………………………. 

 

Telefon kontaktowy………………………… 

WNIOSEK RODZICÓW O OBJĘCIE UCZNIA ZAJĘCIAMI ŚWIETLICOWYMI 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 

POLSKICH NOBLISTÓW W KRUSZYNIE 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Zwracam się z prośbą o objęcie mojego dziecka: ………………………………….. 

Ucznia/ Uczennicę klasy/oddziału ………………………zajęciami świetlicowymi: 

 przez cały rok szkolny 2021/2022* 

 okresowo w roku szkolnym od dnia……..roku………..do dnia……..roku………..* 

 

Godziny objęcia mojego dziecka zajęciami świetlicowymi w ciągu dnia: od 

godziny………do godziny……. 

Inne informacje Rodziców, które dotyczą dziecka, przede wszystkim związane ze stanem 

jego zdrowia ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

podpis Rodziców ucznia: 

 

…..…………………………….. 

 

.…...……………………………. 

 
Na podstawie: art.67 ust. 3-6 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświa9(Dz. U. Z 2004r.,Nr 256, poz.2572 ze zm.) zmienionej art.1 

pkt.3)  ustawy z dnia 24 kwietnia 2014r. O zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2014z Poz. 642). 

*niepotrzebne skreślić 



I. Świetlica szkolna pracuje w godz. 6.30 – 16.30 

II. Oświadczenie o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko: 

1. Dziecko może samodzielnie, na naszą odpowiedzialność, opuścić świetlicę TAK/NIE o godz. …………. 

2. Dziecko ze świetlicy odbierane będzie o godz. …………. 
3. Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

 

a) ……………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

b) …………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko, nr dowodu osobistego) 

III. Zobowiązanie rodziców/opiekunów prawnych dziecka 
 

1.  Oświadczam, że zapoznałam/ em się i akceptuję treść regulaminu świetlicy. 
2. W razie wszelkich zmian dotyczących powrotu dziecka, odbioru go ze szkoły lub innych poinformuję wychowawców 

świetlicy pisemnie. 
3. Oświadczam, że w przypadku, gdy wyraziłam/em zgodę na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy do domu, biorę 

całkowitą odpowiedzialność za jego życie i zdrowie. 
4. Jestem świadom, że dziecko może przybywać w świetlicy szkolnej, tylko do godz. 16.30,po tej godzinie świetlica nie 

zapewnia dziecku opieki. W razie braku kontaktu ze strony rodzica dziecko może zostać przekazane policji. 
5. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie, w 

miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 
6. Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w karcie zapisu. 

 

Data podpis:…………………………….….. 

IV. Obowiązek informacyjny 
Na podstawie art. 13 ust. I 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 1 19, s. I ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w 

Kruszynie, 87 — 853 Kruszyn, ulica Szkolna 15, adres e- mail; sekretariat@spkruszyn.pl , teł; 542 528 416 
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. I lit. c) RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 14 

grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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 - 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. 

Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek , Ponadto 

dane osobowe są ujawniane uprawnionym podmiotom publicznym. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zapewnienia zajęć świetlicowych dla uczniów a następnie przetwarzane w 

dalszych celach archiwalnych tj. przez okres 6 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. I 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. 


