
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 

 

PROSZĘ O PRZYJĘCIE DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

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

          (imię i nazwisko ucznia)                                                                                                      (klasa) 

 

URODZONEGO W ...............................................................................................           ................................ 

                                    (miejsce urodzenia)                                                                          (data urodzenia) 

 

POWÓD UBIEGANIA SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY: 

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

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

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

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

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

 

DNI ORAZ DEKLAROWANE GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY: 

- PONIEDZIAŁEK: ......................................................................................................................................... 

- WTOREK: ..................................................................................................................................................... 

- ŚRODA: ......................................................................................................................................................... 

- CZWARTEK: ................................................................................................................................................. 

- PIĄTEK: ........................................................................................................................................................ 

 

*WYRAŻAM / NIE WYRAŻAM ZGODY, ABY NA MOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DZIECKO 

SAMODZIELNIE WRACAŁO DO DOMU           * (właściwe podkreślić). 

 

DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE ZE ŚWIETLICY PRZEZ NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY: 

1.........................................................................................................................................................................

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

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

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

5......................................................................................................................................................................... 

 

DANE OSOBOWE: 

ADRES ZAMIESZKANIA UCZNIA  

TELEFONY KONTAKTOWE 

RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

 

MATKA: 

 

 

OJCIEC: 

MIEJSCE PRACY RODZICÓW 

(jeśli jest, to również telefon służbowy do 

pracy) 

 

 

MATKA: OJCIEC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UWAGI I OPINIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA I ZACHOWANIA 

DZIECKA: 

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

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

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

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

 

 

Który z niżej wymienionych aspektów pracy świetlicy preferują państwo (proszę podkreślić wybraną przez 

siebie odpowiedź): 

a. Przygotowanie uczniów do zajęć edukacyjnych (odrabianie zadań domowych, powtarzanie  

  i utrwalanie wiadomości) 

b. Zaspokajanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów. 

c. Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

d. Rozwój fizyczny uczniów (np. zajęcia ruchowe, w tym na sali gimnastycznej i świeżym 

  powietrzu) 

e. Inne 

(jakie?).................................................................................................................................................... 

 

 

UWAGA! 

Zobowiązuję się do odbioru dziecka ze świetlicy najpóźniej do godziny 17.00  

oraz potwierdzam, że zapoznałem/am się z regulaminem, który obowiązuje w świetlicy 

Szkoły Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim i zobowiązuję się do przestrzegania 

go w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS RODZICÓW/OPIEKUNÓW: 

 

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

 

 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, że: 

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 11 im. Mirosława Feriča,  ul. Batorego 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski,  
nr tel. 62 736 51 81, e-mail: sekretariat@jedenastka11.osw.pl; 

• dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, 

• podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości pobytu dziecka w świetlicy, 

• celem przetwarzania danych jest organizacja określonych w Prawie oświatowym zajęć świetlicowych uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz 
rozwojowe dziecka, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające 
prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji, 

• odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

• dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt, 

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

• przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania, 
usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie 
danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych 
można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: korzuch@infoic.pl 

 


