
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ MIEJSKICH W GOLUBIU-DOBRZYNIU 

ROK SZKOLNY ………………… 

 
I. Dane osobowe: 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

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

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

II. Telefony kontaktowe 

Telefon  matki (opiekuna prawnego) …………………… 

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

III. Uzasadnienie przyjęcia dziecka do świetlicy – praca zawodowa 

rodziców/prawnych opiekunów: 

Matka/opiekunka prawna: Ojciec/opiekun prawny 

Godziny pracy: Godziny pracy: 

 

 

IV. Dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

 

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

 

 

    

 

     V. Dane o zdrowiu dziecka (okulary, aparaty, choroba, przyjmowane leki, inne 

          mające wpływ na proces opiekuńczy w szkole) 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

VI. Szczególne zainteresowania lub uzdolnienia dziecka: 

…………………………………………………………………………………………………

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

     VII. Informacje dla rodziców na temat obowiązujących zasad w świetlicy w celu zapewnienia 

              uczniom bezpiecznego pobytu: 
1. Świetlica jest czynna od godziny 6:30 do godziny 16:00                           

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów 

z sali świetlicowej. 



3. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej W razie nieodebrania 

ucznia ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego 

rodzicami/opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

4. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich 

upoważnione na piśmie. Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia odbioru 

wychowawcy świetlicy. 

5. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez osoby inne niż rodzic/opiekun wymagane 

jest pisemne upoważnienie od rodziców, w którym należy podać imię, nazwisko osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka oraz datę odbioru. 

6. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagane jest pisemne oświadczenie 

rodzica/opiekuna. 

 
VIII. Oświadczenie: 

 

7. Zobowiązuję się do: 

 zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy ZSM w Golubiu-Dobrzyniu, 

 współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu  

i funkcjonowania mojego dziecka, 

 punktualnego odbierania dziecka. 

 

 

Golub-Dobrzyń, dnia ……………………                       ……………………………. 
                                                                                          (Czytelny podpis matki/opiekuna) 

 

 

   ………………………………………… 

                                                                                                   (Czytelny podpis ojca/opiekuna)   

 

 

 

DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

Komisja kwalifikacyjna pozytywnie/negatywnie* rozpatrzyła wniosek o przyjęcie w roku 

szkolnym ………../………….. ucznia …………………………………………do świetlicy 

szkolnej działającej w Zespole Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu 

 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 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- RODO)-,,Rozporządzenie’, 

 

Informuje, że 

1. Administratorem danych  jest Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu 

reprezentowany przez dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy 

Żeromskiego 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56-683-20-26 lub 698-558-190, 

sp2_gd@o2.pl. 

 

2. Dane ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane na podstawie 

udzielonej zgody  art.6 ust.1 lit.a oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust.1 litera c Rozporządzenia, w 

sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć w świetlicy zgodnie z art. 98 Prawo 

Oświatowe z 2016 r. 

 

 

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji  celu wskazanego  w 

pkt.2. 

 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi 

do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) 

nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko 

instytucje upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 

ust. 9 ustawy Prawo oświatowe. 

 

6. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się 

poprzez adres e-mail: iodzsm@golub-dobrzyn.pl, 

 

7. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający 

z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym 

rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych , stosownie do 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w 

sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu 

przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację, dokumentacji w 

jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

 

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. 

 

 

mailto:sp2_gd@o2.pl
mailto:iodzsm@golub-dobrzyn.pl


 Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam: 

Imię i nazwisko: …………………………………………..…… ………………. 

pokrewieństwo: …………………………………………………………………. 

seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………….. 

 

Imię i nazwisko: …………………………………………..…… ………………. 

pokrewieństwo: …………………………………………………………………. 

seria i nr dowodu osobistego: ………………………………………………….. 

 

       

 ……………………………………… 

                  Czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 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- RODO)-,,Rozporządzenie’, 

Informuje, że 

1. Administratorem danych  jest Zespół Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany 

przez dyrektora z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu przy ulicy Żeromskiego 11, 87-400 Golub-

Dobrzyń, tel. 56-683-20-26 lub 698-558-190, sp2_gd@o2.pl. 

2. Dane ucznia i rodziców (opiekunów prawnych) będą przetwarzane na podstawie udzielonej 

zgody  art.6 ust.1 lit.a oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze na podstawie art. 6 ust.1 litera c Rozporządzenia, w sprawie warunków i 

sposobu organizowania zajęć w świetlicy zgodnie z art. 98 Prawo Oświatowe z 2016 r. 

3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji  celu wskazanego  w pkt.2. 

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz Państwa jako rodziców (prawnych opiekunów) nie 

będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcami danych będą tylko instytucje 

upoważnione z mocy prawa, w tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny w zakresie 

niezbędnym do wykonywania nadzoru pedagogicznego, zgodnie z art. 55 ust. 9 ustawy Prawo 

oświatowe. 

6. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres 

e-mail: iodzsm@golub-dobrzyn.pl, 

7. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z 

regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych , stosownie do Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 

archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i 

kwalifikację, dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 

8. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny. 
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Golub-Dobrzyń, …………………………………………………. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja, ……………………………………………………… niżej podpisany/a 

oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka 

…………………………………………………… ucznia klasy ………………………………. 

ze świetlicy szkolnej do domu w roku szkolnym …………./…………. Jednocześnie 

przyjmuję na siebie całkowita odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 

samodzielnego powrotu. 

 

             

……………………………………………………………………. 

              czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 


