
WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ   W NOWEJ BRZEŹNICY   

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

 

I. Dane osobowe dziecka: Imię i nazwisko 

.................................................................................................................. 

 klasa .......................... 

 Adres zamieszkania:......................................................................................................... 

II. Informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka i wynikające z tego powodu zagrożenia 

np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie itp.: 

.................................................................................................................................... 

III.  Inne 

ważneinformacje:............................................................................................................  

IV. Dane rodziców: Imię i nazwisko matki.......................................................................... 

tel. kontaktowy .................................     

Imię i nazwisko ojca .................................................................................. 

tel. kontaktowy ...............................     

Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy:  

V. Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie mogę zapewnić dziecku opieki  po lekcjach  

 

 

........................................                                       ..........................................  
 
czytelny podpis matki                                                          czytelny podpis ojca 

VI. Inne powody ubiegania się o opiekę świetlicową: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

VII. IV. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY  



Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu ( dotyczy 

dziecka powyżej 7 roku życia).  

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka 

do domu. 

.………………………………………………………..  

Podpisy rodziców  

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub będzie ono odbierane przez niżej 

wymienione osoby: ( Proszę wypełnić DRUKOWANYMI literami ) l.p. Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej do odbierania dziecka ze 

świetlicy…………………………………………………………………………………………………………  

       Stopień pokrewieństwa ………………………………… Numer telefonu …………………………… 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu identyfikacji, jako osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych, co potwierdzam podpisem.    

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

Podpisy rodziców 

 VI. Dodatkowe informacje:    

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy. Na podstawie art. 6 

ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oświadczam, że 

wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową im. gen. Jana Henryka 

Dąbrowskiego danych osobowych zawartych we wniosku zgłoszenia dziecka na świetlicę w 

zakresie niezbędnym do kontaktu pomiędzy Szkołą a rodzicami/ prawnymi opiekunami.  

 

.………………………………………………………..  

Podpisy rodziców  



 


