
 
 

Komisja Kwalifikacyjna 

                                                                              przy Szkole Podstawowej nr 11 

                                                                 z Oddziałami Integracyjnymi  

                                                                             im. Kornela Makuszyńskiego 

                                                                                   w Białymstoku  

 

 

 

 
 

                        WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY 

                                           na rok szkolny 2022/2023 

 
Proszę o przyjęcie 
 
 
................................................................................................................................................................ klasa…………. 

(imię i nazwisko dziecka) 
 

urodzonego(miejscowość, data)....................................................................................................................................... 
.  

do świetlicy na.................................godzin dziennie i na obiady* w roku szkolnym...................................................... 
 

 Dane o rodzicach (opiekunach) dziecka 
 

 Matka 

(opiekun prawny) 

Ojciec 

(opiekun prawny) 

Imię, 

nazwisko 

 

 

 

 

Telefon  

 

 

Godziny pracy  

 

 

 
Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 
 

I. INFORMACJE RODZICÓW O DZIECKU 

 

1. Spostrzeżenia rodziców dotyczące charakterystycznych cech dziecka, zainteresowań, zdolności, itp… 
 
 
........................................................................................................................................................................................ 
 
......................................................................................................................................................................................... 
 
2. Aktualne choroby dziecka lub przeciwwskazania do zabaw ruchowych - informacje ważne dla wychowawcy świetlicy. 

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

 
 



II. SPOSÓB ODBIERANIA DZIECKA ZE ŚWIETLICY: 

 
1. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy o godz. .........................przez rodziców(opiekunów), inne osoby pełnoletnie 
2. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy: 
 

Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa  
 
1……………………………………………………………………………………………. 
 

2…………………………………………………………………………………………..... 
 
3……………………………………………………………………………………………. 
 
4……………………………………………………………………………………………. 
 
Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom w/w jest potwierdzenie tożsamości osoby przez nauczyciela 
świetlicy (np. na podstawie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu). 
 

3. Dziecko może samodzielnie wracać do domu o godz. ..................................................................................... 
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu biorę na siebie. 

 

 

4. Zobowiązuję się do odebrania dziecka ze świetlicy do godziny 17.00. 

 

 

 

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

                                                                         (czytelny podpis ojca, matki lub opiekuna prawnego) 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świetlicy szkolnej zgodnie z 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/a dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o 

prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich aktualizowania oraz usunięcia. 
 

 

 
Białystok, dn. ..........................................                                                                                ........................................................ 

                                                                                                                                                   podpis wnioskodawcy 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej 

„RODO”) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

K. Makuszyńskiego z siedzibą przy ul. Poleskiej 27 , 15-476 Białystok. 

2) W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie 
podmiotu danych, prosimy o prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 

inspektor@kancelaria-explico.pl 

3) Pani/Pana dane pozyskaliśmy od rodzica/opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do świetlicy.  

4) Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych potrzebnych do identyfikacji tj. imię, 

nazwisko, stopień pokrewieństwa. 

5) Dane osobowe przetwarzane będą: 

 w celu realizacji zadań opiekuńczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO- przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z 

zapewnieniem bezpieczeństwa  dziecka w Szkole, które jest zadaniem publicznym wynikającym z 

art. 68 ust. 1 pkt. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U.2020 r., poz. 

910 z późn. zm). 
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa, 

7) Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody możemy przetwarzać do czasu, aż wycofa 

Pani/Pan swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

8) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.  

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu 

11) Dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane w 

sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane . 
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