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           Szkoła Podstawowa nr 26 im. A. Struga w Krakowie                                                    

                                                                                

Zapisy do świetlicy: 

I  termin  do dn. 22 czerwca 2018r.          II termin do dn.7września 2018r. 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 26 W KRAKOWIE 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki………………………………………… 

klasa .............. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2018/2019. 

I. Imię i nazwisko dziecka: ................................................................................................ 

Data i miejsce urodzenia:............................................................................................................. 

Adres zamieszkania: .................................................................................................................... 

II. Imię i nazwisko matki: ................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................... 

Telefon kontaktowy:.................................................................................................................... 

III. Imię i nazwisko ojca……………………….................................................................. 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................ 

Telefon kontaktowy: ................................................................................................................ 

IV. Uzasadnienie  przyjęcia dziecka do świetlicy- oświadczenie rodziców: 

Oświadczam, że niezbędnym jest zapewnienie  naszemu dziecku opieki 

świetlicowej  z powodu czasu pracy zawodowej rodziców. 

W załączeniu zaświadczenie z miejsca pracy. 

Matki              TAK                  NIE 

Ojca                TAK                  NIE                    

 

 

Kraków, dn. ……………………….                                 ……………………………………… 

                                                                                                               Czytelny podpis matki 

 

……………………………………… 

                                                                                                               Czytelny podpis ojca 

 

V. Dodatkowe  informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole ( np. 

Informacje związane ze stanem zdrowia):   
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…………………………………………………………………………………………………

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

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

VII . Oświadczam, że będę odbierał dziecko osobiście oraz upoważniam do jego 

odbierania niżej wymienione osoby: 

 

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

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

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

4.   ……………………………………………………………………………………………. 

5. ………………………………………………………………………………………………..……. 

 

Klauzula: 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych ( zgodnie z 

art.233 kk ), oświadczam, że podane przeze mnie dane i informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

 

Kraków, dn. .................................                               .............................................................                     

                                                                                                              Podpis rodzica 

 

Klauzula: 

Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu realizacji usług świadczonych przez 

naszą jednostkę. 

Informujemy, że: 

Macie prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych osobowych, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w 

szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

3. Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

        Ochrony Danych Osobowych. 

    4. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji usług świadczonych przez naszą 

jednostkę, określonych w przepisach prawa. 

5.   Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości świadczenia usługi, o którą się 

Państwo staracie. 

6. Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. l 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane  

     będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody lub na podstawie przepisów prawa. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl.  

 
 

 

 

mailto:iod.mjo@um.krakow.pl
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VI. Podstawowe zasady organizacji opieki w świetlicy szkolnej 

1. Wychowawca przejmuje opiekę nad dzieckiem, które zgłosiło swoją obecność                             

u wychowawcy świetlicy.  Nie dopuszcza się możliwości samowolnego opuszczania zajęć 

świetlicowych przez ucznia w czasie, gdy powinien pozostawać pod opieką świetlicy. 

2. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko ze świetlicy,  nie umawiają się z nim na 

oczekiwanie w holu lub przed szkołą. 

3. W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez inne osoby niż rodzice wymagane jest 

pisemne upoważnienie od rodziców. 

4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu wymagane jest pisemne 

oświadczenie rodzica. 

5. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy ( 7.00 – 17.00) . W razie nie 

odebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z rodzicami, 

dziecko może być przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 

6. Osobie nieupoważnionej lub będącej pod wpływem środków psychoaktywnych/alkoholu 

wychowawca może odmówić przekazania dziecka. 

7. Rodzice pisemnie powiadamiają wychowawcę świetlicy o wszelkich zmianach 

mających wpływ na opiekę nad dzieckiem,  zawiadamiają o zmianie numeru telefonu 

kontaktowego. 

8.  Uczniów obowiązują zasady bezpiecznego korzystania z opieki świetlicowej                                

i funkcjonowania w grupie rówieśniczej ( zgłaszanie przyjścia, wyjścia ze świetlicy, 

kulturalne zachowanie , przestrzeganie norm społecznych).  

9. W przypadku  gdy zachowanie dziecka zagraża  bezpieczeństwu  innych  dzieci  oraz 

gdy zostały wyczerpane wszystkie  środki zapobiegawcze  (współpraca z  rodzicami  i  

pedagogiem szkolnym), a zachowanie dziecka nie uległo     zmianie - możliwość uczęszczania 

na świetlicę może zostać zawieszona. 

10. Wychowawca zgłasza swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące zachowania dziecka                            

w świetlicy nauczycielom w momencie oceny ich zachowania. 

11. Pozostałe elementy pracy świetlicy zawarte są w Regulaminie świetlicy.  

12 Rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę mogą   dokonywać   wpłat na tzw. „fundusz 

świetlicy". Gromadzone fundusze przeznaczone będą na: 

 zakup materiałów piśmiennych oraz zabawek; 

 zakup artykułów do prac i zajęć artystycznych dzieci: plastycznych, muzycznych, 

teatralnych; 

 organizację imprez artystycznych; 

 zakup sprzętu sportowego; 

 zakup upominków związanych z uroczystościami dziecięcymi; 

 zakup artykułów i sprzętów zapewniających prawidłową obsługę dziecka w czasie 

pobytu w świetlicy. 

Składka na fundusz świetlicy nie jest darowizną na rzecz szkoły i nie podlega odliczeniom od 

podatku. 

 

 

 

Dziękujemy za wypełnienie karty. Informacje zostaną wykorzystane do zapewnienia Państwa 

dziecku jak najlepszych warunków pobytu w naszej świetlicy. 
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DECYZJA KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ 

 

 Komisja kwalifikacyjna pozytywnie/negatywnie
*
 rozpatrzyła wniosek o przyjęcie  

ucznia ……………………………………………..……………………………. 

do świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej nr 26 w Krakowie. 

 

………………………………………… 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

* 
niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 


