
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

 

1. Data złożenia wniosku (wypełnia osoba przyjmująca wniosek) ……………………………….. 

2. Proszę o przyjęcie do świetlicy…………………………………………………………………. 
(nazwisko i imię dziecka) 

    
Data i miejsce 

urodzenia  

 

Adres 

zamieszkania  

 

Klasa  

 
 

3. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy: 

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

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

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

4. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy:  

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

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

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

5. Dane osobowe: 

Telefony kontaktowe Matka  Ojciec  

Imiona i nazwiska 

rodziców/prawnych 

opiekunów dziecka 

  

Miejsce pracy 

MATKI 

Nazwa i adres 

zakładu pracy 

(pieczęć 

zakładu pracy) 

 Godziny pracy 

(jeśli jest 

zmianowa podać 

godziny pracy) 

 

Numer telefonu  

Miejsce pracy OJCA Nazwa i adres 

zakładu pracy 

(pieczęć 

zakładu pracy) 

 Godziny pracy 

(jeśli jest 

zmianowa podać 

godziny pracy) 

 

 Numer telefonu  

Rodzina (pełna, niepełna)  

Dane o zdrowiu dziecka (choroba, 

przyjmowane leki, itp.) 

 

                                                                       

……………………………………………………………. 

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 



 

Klauzula RODO dla osób ubiegających się o przyjęcie do świetlicy w Szkole Podstawowej 

Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku 

 

Zgodnie z Art. 13 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 

(Dz. Urz. UE L119/1 z 4.5.2016) informuję, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza 

Kościuszki w Świdniku, ul. Kopernika  

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji naboru do świetlicy w Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku, ul Kopernika 9A, 21-040 

Świdnik, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2017  r., poz., 59) 

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem e-mail:  

iod-j@eswidnik.pl. 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Każdy kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

 

Oświadczenia wnioskodawcy:  

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia - oświadczam, że 

podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.1 

 

 

 

………………………………     …………………………

        
data, czytelny podpis matki/opiekuna prawnego     data, czytelny podpis ojca/ opiekuna 

prawnego 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8. 


