
 

 

Imię i nazwisko ucznia                                                                                                       Klasa 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY 
w Szkole Podstawowej nr 28 w Poznaniu 

Na rok szkolny……………………………… 

 

Proszę o przyjęcie                                                                                         do świetlicy w Szkole  
                                                                   (imię i nazwisko dziecka)   

Podstawowej nr 28  w Poznaniu.  

 

I. Informacje dotyczące rodziców dziecka: 

Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów:  

 

Telefony kontaktowe: 

Matka/prawny opiekun dziecka:                                              Ojciec/prawny opiekun dziecka:  

 

III. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy:  

 

 

IV. Dziecko będzie przebywać w następujących godzinach (w przybliżeniu) w świetlicy: 

Poniedziałek 

……………… 

Wtorek 

………………… 

Środa 

………………… 

Czwartek 

………………. 

Piątek 

………………. 

 

V. Opuszczanie świetlicy przez dziecko (wypełnić według potrzeb): 

 

U P O W A Ż N I E N I E  

Upoważniam następujące osoby do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka 

 

.....................................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko dziecka) 

 

1. ...................................................    ..............................................             ..............................................  
      (imię i nazwisko upoważnionego)                (nr dokumentu tożsamości)                   (pokrewieństwo wobec dziecka / inne)  

 

2. ...................................................     ..............................................           ..............................................  

 

3. ...................................................     ..............................................           ..............................................  

    

4. ...................................................     ..............................................           ..............................................  
 

 



Oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego 

odbioru ze szkoły przez wskazane wyżej osoby. Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom 

wyżej wymienionym jest potwierdzenie tożsamości przez wychowawcę (na podstawie dowodu osobistego, 

prawa jazdy, paszportu). 

 

………………………………………                                                 ……………………………………  
(data, podpis matki/ prawnego opiekuna)                                                            (data, podpis ojca/ prawnego opiekuna)  

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko 

 

…………………………………    świetlicy szkolnej codziennie o godzinie…………../ w następujących 
           (imię i nazwisko dziecka)    

 

dniach o godzinie……………………............................................................................................................................................. 

 

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka podczas jego samodzielnego powrotu.  

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

(data, podpis matki/ prawnego opiekuna)                                                        (data, podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 

VI. Informacje dotyczące danych osobowych:  
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie zapewnienia opieki 

świetlicowej  
Zgodnie z art. 13 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 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL) informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 28 w Poznaniu , ul. Chojnicka 57 

60 – 480 Poznań. 

2. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie 

danych w celu zapewnienia opieki świetlicowej.  

3. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom.  

4. Dane Pana/Pani będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania 

dokumentacji z organizacji pracy świetlicy szkolnej.  

5. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych.  

6. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie są one przetwarzane na 

podstawie przepisów prawa.  

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez wskazane osoby.  

 

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

(data, podpis matki/ prawnego opiekuna)                                                                 (data, podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 

VII. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy. Oświadczam, że 

zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy szkolnej. 

 

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

(data, podpis matki/ prawnego opiekuna)                                                                 (data, podpis ojca/ prawnego opiekuna) 


