
 

 
 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

 
Wnioskuję o zapewnienie w roku szkolnym ………………………. zajęć świetlicowych mojemu dziecku: 

 

imię i nazwisko ucznia ……………………………………………........................................................................... 

data urodzenia ucznia  ………………………………    klasa ……………………………………. 

miejsce zamieszkania ucznia ……………………………………………………………………………………………………………………. 

ze względu na: 

 czas pracy rodziców 

 inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole (podać uzasadnienie) ………………………. 

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

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

 

Dane kontaktowe do rodziców ucznia: 

Imię i nazwisko matki, telefon ............................................................................................................. 

Imię i nazwisko ojca, telefon  ............................................................................................................. 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW O ZATRUDNIENIU 
 

Potwierdzam zatrudnienie w nw. zakładach pracy: 
 
Miejsce pracy matki (nazwa i adres), godziny pracy ...................................................................................... 

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

Miejsce pracy ojca (nazwa i adres), godziny pracy ...................................................................................... 

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

Oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.  
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania szkoły o zmianie danych ujętych we wniosku.  
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 
 

 

 

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

miejscowość, data                czytelny podpis rodzica 
 

Klauzula informacyjna: 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zagościńcu, która przetwarza dane osobowe uczniów/rodziców uczniów  

w związku z realizacją zadań ustawowych określonych przepisami prawa, tj. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910). 
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email szkoły: spzag@wp.pl, telefonicznie 22 787 71 45 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 
3. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych (IOD): Aleksander Jaszczołt, aleksander.jaszczolt@gmail.com.  
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 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), publikacja: 4.5.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego  
na administratorze. 

5. Podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.  
6. Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym – warunkiem niezbędnym do skutecznego zapisania dziecka celem realizacji obowiązku szkolnego.  

Niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w procedurze rekrutacyjnej.  
 

ADNOTACJA SZKOŁY: 

przyjęto do świetlicy/nie przyjęto z powodu ………………………………………………………………………………………………………………... 

podpis Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej ………………………………………………………………………………………………………………… 
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