
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. BŁ. BPA WŁADYSŁAWA GORALA W CIECIERZYNIE 

NA ROK SZKOLNY 2020/20201 

Bardzo proszę o dokładne wypełnienie karty. 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imię i nazwisko dziecka: 

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

Klasa:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                                                                                            

Data i miejsce urodzenia……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                            

Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA……………………………………………………………………………………………………………. 

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

III. INFORMACJE O RODZICACH / OPIEKUNACH DZIECKA                                                                                                                                                            

1. OJCIEC/ OPIEKUN *                                                                                                                                                                                                                            

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                          

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                              

Godziny pracy zawodowej…………………………………………………………………………………………………………………………………………….        

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....                                       

2. MATKA/ OPIEKUNKA *                                                                                                                                                                                                                        

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                           

Adres zamieszkania……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                              

Godziny pracy zawodowej…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                                            

Telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

IV. UZASADNIENIE UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  ŚWIETLICY                                                                                                                             

1. Dowóz  autobusem szkolnym:           TAK  /  NIE*          

2. Praca zawodowa rodziców: TAK  /  NIE *  

3. Inne powody ubiegania się o opiekę świetlicową:………………………................................................................................. 

V. POBYT DZIECKA W ŚWIETLICY:   *                                                                                                                                                                                                            

1. Stały. Od poniedziałku do piątku w  godzinach:………………………………………………………………………………………………………… 

 2. Pojedyncze dni tygodnia pobytu dziecka w świetlicy ( jakie?)………………………………………………………………………………….. 

3. Uzależniony od planu lekcji i godzin odjazdu autobusów szkolnych. 

VI.  ODBIÓR DZIECKA                                                                                                                                                                                                                                      

1. Osobisty:     TAK   /     NIE  *                                                                                                                                                                                             

2. Powrót autobusem szkolnym:     TAK   /     NIE *                                                                                                                                 

3. Upoważnione osoby pełnoletnie:    TAK  /   NIE   *                                                                                                                         

4. Upoważnione osoby niepełnoletnie,  zgodnie z Ustawą z dn. 20 czerwca 1997 r. : ,, Prawo o ruchu drogowym”.  

Art. 43.1:  TAK  /   NIE   * 

   *Niepotrzebne skreślić  



                                                                                                                                                                                                                                                            

Ad. P. 3 i 4. W przypadku zaznaczenia TAK należy wypełnić pisemne oświadczenia: VII, VIII. 

VII. OŚWIADCZENIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 

OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 

LP. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPOWAŻNIONEJ KONTAKT  
TELEFONICZNY 

ZGODA NA PRZETWARZANIE 
DANYCH OSOBOWYCH; CZYTELNY 
PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ 
DO ODBIORU DZIECKA 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

VIII. OŚWIADCZENIE RODZICÓW W PRZYPADKU ODBIORU DZIECKA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE: 

  Zezwalam   na powrót ze szkoły  do domu mojego dziecka……………………………………………………………………. lat………… 

pod opieką niepełnoletniej osoby ( kogo) : …………………………………………………………………………………………...lat…………….  

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za ich samodzielny powrót.  

Ciecierzyn, dn………………………… 

Podpis rodziców……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

W uzasadnionych przypadkach, dziecko, które ukończyło 7 lat,   może być odebrane przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat  

po okazaniu pisemnej zgody rodziców oraz na ich wyłączną odpowiedzialność. Podstawą jest Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r.     

,, Prawo o ruchu drogowym” Art. 43.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922)osoba 

upoważniona do odbioru dziecka wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez szkołę, w związku z realizacją zadań 

statutowych w zakresie prawidłowej działalności świetlicy.                                                                                                                                                                                                                    

2. Administratorem danych jest ZPO im. bł. bpa W. Gorala w Ciecierzynie. Zostały one wpisane w kartę zapisu dziecka do 

świetlicy, przez osobę uprawnioną: rodzica lub opiekuna dziecka.                                                                                                                                           

3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

4. Osoba upoważniona posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.                                                                                                                                                                                                                                   

5. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 ustawy o ochronie danych osobowych osobie upoważnionej przysługuje prawo wniesienia 

pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, jak również – na 

podstawie. art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych w ww. celach. 

IX. INFORMACJA NA TEMAT NIEKTÓRYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYCH   W ŚWIETLICY: 

1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane z sali świetlicowej przez rodziców, opiekunów lub osoby 

upoważnione. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo   od momentu wejścia dziecka do świetlicy.                                                                                             

2. Obowiązkiem rodzica lub osoby upoważnionej  jest informowanie wychowawcy o odbiorze  dziecka ze świetlicy po zajęciach 

dodatkowych odbywających się na terenie szkoły .                                                                                                                                                                                                              

3. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może wyjść ze świetlicy do domu pod opieką osoby niepełnoletniej.                                                    

4. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty  ( telefony, 

zabawki, pieniądze,  itp.)                                                                                                                                                                                                                                      

5. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej i brać udział      

w zajęciach organizowanych przez wychowawców. 



X. ZOBOWIĄZANIA: 

Zobowiązuję się do: 

1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.                                                                                                                                                                         

2. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy ZPO w Ciecierzynie.                                                                                   

3. Współpracy z wychowawcami w świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka. 

Ciecierzyn, dn.…………………………………………..       Podpis rodziców  …………………………………………………………………………….  

Ciecierzyn, dn.…………………………………………..       Podpis rodziców  ………………………………………………………………………………   

X.  OŚWIADCZENIE: 

1. Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych  ( zgodnie z art. 233 kodeksu karnego) 

oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym.                                                                                                 

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj.: Dz. U.  z 2016r. poz. 922) rodzice wyrażają 

zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku do celów związanych z realizacją procesu opiekuńczo- 

wychowawczego w świetlicy szkoły. Oświadczają jednocześnie, że zostali poinformowani, iż podanie danych zawartych we 

wniosku jest dobrowolne.  Administratorem danych jest ZPO w Ciecierzynie. W przypadku złożenia wniosku dane osobowe w nim 

zawarte nie będą przedmiotem sprzedaży, udostępniania innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich 

ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. Zgodnie z dyspozycją art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych każda osoba 

udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania         

z innych uprawnień wynikających z Ustawy      o ochronie danych osobowych. 

 

Ciecierzyn, dnia…………………………… Czytelny podpis matki………………………………………………..ojca……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


