
WNIOSEK O PRZYJĘCIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ   

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II  

W PŁOŃSKU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

  

  

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

  

Klasa ………………..                      Wychowawca ………………………………………….  

  

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

  

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………  

  

Telefony kontaktowe rodziców ………………………………/………………………………  

  

Czas przewidywanej obecności dziecka na świetlicy szkolnej:  
  

 Dni tygodnia  Poniedziałek  Wtorek  Środa  Czwartek  Piątek  

 Czas pobytu            

(rano)  

Przed lekcjami  

 Po lekcjach  
          

(po południu)  

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie 

pisemnej przekażę nauczycielowi świetlicy.   

Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, choroby itp.)  

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

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

  

  

  

Oświadczam, że jestem świadoma/my obostrzeń wynikających z reżimu sanitarnego 

panującego podczas sprawowania opieki w szkole zgodnie z obowiązującym w szkole 

regulaminem.   

Wyrażamy zgodę na pomiar temperatury w przypadku zauważenia przez nauczyciela bądź 

zgłoszenia przez dziecko złego samopoczucia.  
   

  
Płońsk, dnia ...................... .................................... ………………………………………………  

                                                                 (podpis matki)                                             (podpis ojca)  

  
Informuję, że:  
1) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku/zgłoszeniu jest Szkoła Podstawowa Nr 4  z siedzibą w Płońsku, ul. Jaworskiego 25, zwana dalej szkołą;  

2) w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres 
email: iod@rodowsamorzadach.pl;  

3) dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego do świetlicy są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do świetlicy;  

4) Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych 

osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo złożenia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);  

5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w rekrutacji do świetlicy.  

https://poczta.wp.pl/w/
https://poczta.wp.pl/w/
https://poczta.wp.pl/w/
https://poczta.wp.pl/w/


  

  

OŚWIADCZENIE RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA  

  

Ja niżej podpisana(y) oświadczam, iż moje dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez 

rodziców/prawnych opiekunów:  

Imię i nazwisko matki…………………………………………………………………….  

  

Imię i nazwisko ojca………………………………………………………………………  

Oraz z mojego upoważnienia przez następujące osoby:  

     

Imię i nazwisko                                                                          stopień pokrewieństwa  

  

1. ……………………………………………………………………………/…………………........... 

....  

  

2. ……………………………………………………………………………/…………………........... 

....  

  

3. ……………………………………………………………………………/…………………........... 

....  

  

4. ……………………………………………………………………………/…………………........... 

....  

  

  

Dziecko będzie opuszczać świetlicę samodzielnie (proszę podać dni i godziny):  

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

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

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

  

  
Płońsk, dnia ...................... .................................... ………………………………………………  

                                                                 (podpis matki)                                             (podpis ojca)  

  

  

  

  

  
Informuję, że:  
1) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku/zgłoszeniu jest Szkoła Podstawowa Nr 4  z siedzibą w Płońsku, ul. Jaworskiego 25, zwana dalej szkołą;  

2) w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres 
email: iod@rodowsamorzadach.pl;  

3) dane osobowe kandydatów oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego do świetlicy są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do świetlicy;  

4) Posiada Pan/Pani prawo: dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; prawo do żądania sprostowania danych osobowych; prawo do żądania usunięcia danych 

osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo złożenia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);  

5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w rekrutacji do świetlicy.  
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