
ZGŁOSZENIE DZIECKA DO POBYTU W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W INOWROCŁAWIU 

Ze względu na czas pracy rodziców/ prawnych opiekunów, wnioskuję o zapewnienie w roku 

szkolnym .…………/……………  opieki mojemu dziecku: 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………klasa ……………………. 

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów: …………….……….……………………… 

         ..…………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka: ……………………...……………………………………………… 

Telefony kontaktowe: Matka/opiekun prawny:……………………………………………… 

Ojciec/opiekun prawny:………………………………….………….. 

Godziny poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

6.30-7.00      

7.00-7.30      

7.30-8.00      

8.00-8.45 1.      

8.45-9.50 2.      

9.50-10.45 3.      

10.45-11.55 4.      

11.55-12.55 5.      

12.55-13.50 6.      

13.50-14.45 7.      

14.45-15.30 8.      

15.30-16.00      

16.00-16.30      

 Moje dziecko potrzebuje opieki w następującym czasie: 

 

Ważne informacje o dziecku (alergie, choroby przewlekłe, opinie lub orzeczenia, inne): 

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

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

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

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

 

 

 



Do odbierania mojego dziecka , dodatkowo upoważniam: 

1. Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu: 

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

2. Imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu: 

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

Informacje dodatkowe: 

 Świetlica szkolna czynna jest od godz. 6.30 do godziny 16.30 

 Do świetlicy przyjmowane są dzieci: 

a) z klas I- III /pierwszeństwo maja uczniowie klas I/ 

b) obojga rodziców/ opiekunów prawnych pracujących, 

c) rodziców/ opiekunów prawnych samodzielnie wychowujących dzieci, 

d) rodziców / opiekunów prawnych wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do pracy lub niezdolność do 

samodzielnego życia, 

e) z rodzin objętych nadzorem kuratora. 

 Do wniosku prosimy załączyć zaświadczenie z zakładu pracy rodziców/ prawnych opiekunów. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 8 z siedzibą w Inowrocławiu, przy ul. Władysława Łokietka 3; 
 W Szkole Podstawowej nr 8 powołany został Inspektor ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować za pomocą poczty 

elektronicznej: iodo@amster.eu lub telefonicznie: tel. 601215898; 
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do szkoły oraz realizacji procesu edukacyjno – 

wychowawczego Pani / Pana syna / córki - na podstawie art. 6 ust 1 pkt c rozporządzenia przywołanego wyżej natomiast dane osobowe w 
zakresie wizerunku będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a tego rozporządzenia - na potrzeby działań związanych z promocją 
Szkoły; Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez 
przepisy prawa ogólnie obowiązującego; 

 Pani/Pana dane osobowe, z wyłączeniem danych osobowych w zakresie wizerunku, będą przechowywane przez okres wynikający  
z klasyfikacji zapisanej w jednolitym rzeczowym wykazie akt Szkoły Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu oraz w zakresie  zgodnym  
z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  
z 2017 r., poz. 1646); dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane przez okres procesu rekrutacji oraz do roku po jego 
zakończeniu, natomiast w przypadku przyjęcia kandydata do szkoły przez okres pobierania nauki w szkole oraz do 5 lat po jego zakończeniu; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu; 

  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

 podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym - koniecznym dla zapewnienia realizacji obowiązku szkolnego 
przez Pani / Pana syna / córkę, o którym mowa w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) Jest 
Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obowiązku 
szkolnego, o którym mowa wyżej w Szkole Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu, z kolei zgoda na przetwarzanie danych osobowych  

w zakresie wizerunku jest dobrowolna. 
        Zapoznałem/-łam się z regulaminem pracy świetlicy szkolnej. 

Podpisy rodziców/ prawnych opiekunów: 

 …..…………………………………………… 

    ……………………………………………….. 
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