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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI   

W LUBINIE 
ROK SZKOLNY 2021/2022 

KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA 

1. Dane osobowe: 

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

Klasa ……………….. 

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

Adres zamieszkania ucznia ………………………………………………………………… 

                                            ……….-………….     ………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) …………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów) …………………………………….. 

                                            ……..-…………...      ………………………………………… 

2. Telefony kontaktowe 

Telefon domowy ………………………………….. 

Telefon komórkowy matki (opiekuna prawnego) ……………………praca ……………… 

Telefon komórkowy ojca (opiekuna prawnego) ……………………...praca ……………… 

3. Telefony kontaktowe 

Miejsce pracy matki (nazwa zakładu pracy) …........................................................................... 

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

 tel. do pracy ….................................................. 

Miejsce pracy ojca (nazwa zakładu pracy) …........................................................................... 

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

 tel. do pracy ….................................................. 

(Świetlica organizowana jest dla dzieci rodziców pracujących. Do wniosku należy dołączyć 

zaświadczenia z zakładu pracy lub inny dokument poświadczający zatrudnienie lub oświadczenie 

o prowadzonej działalności gospodarczej .) 

4. Czas pobytu dziecka w świetlicy (godziny): 

Dzień tygodnia 
Rano 

( od godziny) 

Po lekcjach  

(do godziny) 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 

 

5. Inne informacje: 
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Dziecko będzie opuszczać świetlicę: (zaznaczyć X) 
( proszę zaznaczyć jedną odpowiedź ) 

Samodzielnie ( po podanych wyżej godzinach)  

Pod opieką  

 

( Proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem stopnia pokrewieństwa 

czy rodzaju znajomości) 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
Rodzaj pokrewieństwa 

lub znajomości 
Telefon 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
 

Oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i art. 14 RODO  wobec wyżej 

wymienionych osób poprzez zapoznanie ich z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych stanowiącą załącznik do 

niniejszego upoważnienia. 

 

………………………………………… 

                                                                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego       

Czy dziecko będzie w szkole jadło obiady? (zaznaczyć X) 

Tak   

Nie   

6. Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, 
itp.) 
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

7. Oświadczenia: 
 

1. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

2. Zobowiązuję się do zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej, współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących 
pobytu  i funkcjonowania mojego dziecka oraz punktualnego odbierania dziecka. 

8. Klauzula informacyjna 
1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Lubinie, ul. Gwarków 93, 59-300 Lubin. Kontakt: tel. 76/746-83-25, e-mail: sp3lubin@onet.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail iodo@amt24.biz 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej (na podstawie  art. 6 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe)  

b) możliwości odbioru dziecka ze świetlicy (na podstawie  art. 6 lit. c RODO – zgoda) 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów prawa.  

5. Czas przechowywania danych osobowych: nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta  

z wychowania szkolnego. 
6. Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do ich sprostowania (poprawienia), ograniczenia 

przetwarzania danych, dostępu do danych (w tym kopii tych danych) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  
00-193 Warszawa, tel. (+48) 228607086. 

7. W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych  
w art. 21 RODO, usunięcia danych, przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zapisania dziecka do szkoły. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu 

 

 

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

        data                                                                                podpis rodzica/opiekuna prawnego 

mailto:sp3lubin@onet.pl

