
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY SZOLNEJ                                       

w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 1920 roku w Markach  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

1. DANE OSOBOWE: 

Imię i nazwisko dziecka: …………………………………….…………..........Klasa ..........….. 

Data i miejsce urodzenia dziecka: ……………………………………............………………… 

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

Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów): 

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

Numery telefonów komórkowych: matki: ……………........…… ojca: ……………………… 

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecka ( alergie, choroby, przyjmowane leki itp.): 

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

 

2. CZY DZIECKO BĘDZIE WRACAŁO SAMODZIELNIE DO DOMU: 

o TAK 

Wyrażam zgodę na wyjście mojego dziecka ze świetlicy i samodzielny powrót do domu, 

biorąc pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo.  

 

o NIE 

W przypadku zaznaczonej odpowiedzi NIE z wnioskiem należy złożyć dokument  – 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Pomnik Zwycięstwa 

1920 Roku w Markach – załącznik nr 1 

 

 

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

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych  

 



Informacje dla rodziców: 

 

1. Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 630 - 1730.  

W razie braku możliwości odebrania dziecka o godzinie 1730, rodzice zobowiązują się do 

telefonicznego powiadomienia nauczyciela świetlicy o zaistniałej sytuacji. 

2. Odpowiedzialność za dziecko przebywające w szkole przed rozpoczęciem pracy świetlicy i 

po jej zakończeniu ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Odpowiedzialność za dziecko przed 

przyprowadzeniem i po odebraniu ze świetlicy ponoszą rodzice/opiekunowie prawni lub 

osoby upoważnione do obioru przez rodziców/opiekunów prawnych. 

 

3. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za cenne rzeczy przynoszone 

z domu.  

4. Pozostałe informacje zawarte są w Regulaminie Pracy Świetlicy Szkolnej na stronie 

internetowej szkoły w zakładce dokumenty. 

 

Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie  

w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych 

zawartych we wniosku będzie Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z 

późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 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 poz. 1646).   

Zebrane dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą być udostępniane do nadzorujących pracę Szkoły 

instytucji, m.in. właściwych jednostek współpracujących i organów nadzorujących, tj. Centrum Usług Wspólnych 

w Markach, Urzędu Miasta Marki, Kuratorium Oświaty w Warszawie oraz ewentualnie do podmiotów, które będą 

przetwarzały dane w imieniu administratora na podstawie umowy. Dane będą przechowywane przez okres 

niezbędny do realizacji wynikających z przepisów prawa celów archiwizacji. Mają Państwo prawo dostępu do treści 

podanych danych osobowych i ich poprawiania za pośrednictwem Sekretariatu Szkoły.  

IV. Oświadczenie dotyczące treści zgłoszenia: 

Oświadczam, że podane w zgłoszeniu oraz załącznikach do zgłoszenia dane są zgodne z aktualnym stanem 

faktycznym. Na podstawie art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oświadczam, że jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

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

Data i podpis rodziców/prawnego opiekuna  

 

Skan lub fotografię uzupełnionego wniosku należy dostarczyć w formie elektronicznej  

na adres e-mail: sp3marki@gmail.com do dnia 12 VI 2020 r. 

Lista przyjętych dzieci ogłoszona będzie w dniu 17 VI 2020 r. 
 

mailto:sp3marki@gmail.com

