
WNIOSEK   
O UDZIAŁ DZIECKA W  ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH  W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

 
Wnioskuję o  uczestnictwo mojego dziecka ……………….....................…...………………..  (klasa ………….) 
w zajęciach świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 
 
data i miejsce urodzenia: …............................................................................................….................       
adres zamieszkania:  ….............................................................................................................….......                                                   
imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych: 
........................................................................................................................................................... 
 
Oświadczam, że jestem zatrudniona w  …….....……………………………………………………………………………… 
 
       ………........................……………………………………………………. 
        /podpis matki/opiekunki  prawnej dziecka/ 

 
Oświadczam, że jestem zatrudniony w …………………………....…………………………………………………………. 
 
       ………………........................……………………………………………. 
        /podpis ojca/opiekuna prawnego dziecka/ 
 
Prosimy o precyzyjne określenie godzin, zgodnie z rzeczywistym przewidywaniem pobytem dziecka w świetlicy,  
wraz z uwzględnieniem planu lekcji. 

 

Dzień tygodnia przed lekcjami 

od 

przed lekcjami 

do 

po południu 

od 

po południu 

do 

PONIEDZIAŁEK     

WTOREK     

ŚRODA     

CZWARTEK     

PIĄTEK     

 
 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody  ( właściwe  podkreślić )  na samodzielne opuszczanie świetlicy przez 
moje dziecko po wyżej określonych godzinach. 
Złożenie niniejszej deklaracji przez rodzica / opiekuna wiąże się z obowiązkiem pobytu dziecka w 
świetlicy w wyżej określonych godzinach. 

 

 
 
Upoważniam do odbioru mojego dziecka następujące osoby 1 : 
 

IMIĘ I NAZWISKO UPOWAŻNIONYCH OSÓB 

DO ODBIORU DZIECI 

STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA/ 

 

1. 

 

 

2. 

 

 



3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

 

*Zainteresowania lub uzdolniena dziecka: 
…............................................................................................................................................................ 
 
*Czy chcieliby Państwo, aby dziecko odrabiało w świetlicy zadanie domowe (właściwe zakreślić) : 

• TAK, jeśli chce, 

• NIE 
 
*Ważne informacje o zdrowiu dziecka (choroby, wskazania, przeciwskazania, opinie, orzeczenia 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej): 
…............................................................................................................................................................ 
…............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
*Oświadczam, że podane informacje w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym, 
zobowiązuję się do aktualizowania powyższych danych. 
 
                                                   Telefon kontaktowy:   MAMA/opiekun prawny: ..…………………………..... 

                                      
                                                                                          TATA/opiekun prawny: ………..……...…………………. 

 
 
 
 
 
Żory, dnia …………..............……..                                             ………………..............................………………….. 

                                                                                                  (podpis matki dziecka/opiekunki prawnej) 
 
                                                    ...............................………………………………….. 
                                                                                                    (podpis ojca dziecka/opiekuna prawnego) 

 
 

 

1  W przypadku upoważnienia osób do odbioru dziecka, proszę dołączyć podpisaną zgodę tych osób 
na przetwarzanie danych osobowych. 
 

 

 

 

 



 

 
 

 Informacja Szkoły Podstawowej Nr 4 w Żorach 
  wymagana Rozporządzeniem o danych osobowych 

 
1.Kto jest Administratorem Państwa  danych osobowych?  
Administratorem Państwa danych osobowych, a także Państwa dzieci jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Żorach. 
  
2. W jakim celu placówka przetwarza dane? 
Administrator przetwarza dane osobowe :  
2.1 w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w związku ze zgłoszeniem rodziców ,   wynikającym  z art. 105 Ustawy z dnia 
14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe, 
2.2 w celu realizowania zajęć świetlicowych, 
2.3. w celu realizowania obowiązku prawnego szkoły wynikającego z art. 44 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo  Oświatowe, w 
szczególności w celu realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej    i opiekuńczej, 
2.3 w celu wykonywania zadań w interesie publicznym w zakresie wynikającym z przepisów prawa, 
2.4 w celu utrzymania bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w szkole (wykorzystanie monitoringu). 
 
3. Pozostałe informacje o innych celach w jakich placówka może przetwarzać dane. 
Poza celami wskazanymi w pkt.2 (cel pierwszorzędny), dane mogą być także przetwarzane w innych, prawem dopuszczalnych, celach 
(cel drugorzędny), gdy cel pierwszorzędny i drugorzędny są ze sobą ściśle powiązane. Przewiduje się następujące cele drugorzędne:(a) 
przeniesienie danych do archiwum, lub (b) audyty, kontrole  lub postępowania wyjaśniające, 
 
4. Rodzaje przetwarzanych danych. 
Administrator przetwarza dane związane z: 
4.1.identyfikacją oraz stanem rodzinnym rodziców/opiekunów dzieci ubiegających się o przyjęcie do świetlicy, tj. nazwisko, imię, adres 
zamieszkania , adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miejsce zatrudnienia rodziców/opiekunów. 
4.2.identyfikacją dzieci ubiegających się o przyjęcie do świetlicy oraz realizowaniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej w celu zapewnienia uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju tj. nazwisko, imię, 
data urodzenia, orzeczenia o niepełnosprawności , dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie, rozwoju psychofizycznym dziecka. 
4.3.dane biometryczne pochodzące z nagrań monitoringu, tj. wizerunek osób przebywających na terenie obiektu, pochodzący z nagrań 
monitoringu. 
 
5. Kategorie odbiorców danych. 
Dane mogą być  przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
 
6. Jak długo Administrator  będzie przetwarzał dane? 
6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od czasu trwania pobyty  dziecka w świetlicy. 
6.2  Dane archiwalne  – po zakończeniu pobytu dziecka w świetlicy dane będą przechowywane w archiwum zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
7. Informacja o prawach osoby, której dane są przetwarzane. 
 
7.1 Państwo  macie prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Was danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych. Państwo  w każdej chwili macie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto w 
przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności 
innych osób, macie  Państwo w zakresie technicznie możliwym, prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych. Dla 
przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa może być wymagane uzyskanie zgody Państwa  lub innych osób lub spełnienie 
innych warunków wymaganych tymi przepisami. 
Wnioski w sprawie realizacji praw  może składać pisemnie na adres placówki. 
7.2 Jeśli przetwarzanie określonych danych lub danych w określonym celu odbywa się na podstawie zgody mają  Państwo, prawo do 
cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych lub danych w 
określonym celu. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego 
przetwarzania. 
7.3.W przypadku stwierdzenia niewłaściwego postępowania z danymi osobowymi maja Państwo  prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego. 
7.4.Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe /Dz.U. z 2018 r., 
poz. 996,1000 i 1290,1669 i 2245/w szczególności art. 105 ust.1 pkt 1 , Ustawa z dnia 26 sierpnia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz.U.z 
2018r.poz.967i 2245/, Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz.U.z 2018r.poz.1457/, rozporządzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.   w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentac ji 
przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
 
____________________ 
 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 
z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się je od dnia 25 maja 2018 r. 
 
 
 
 


