……………………………………………….
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Zielonkach

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………..………….……
(imię i nazwisko dziecka)

ucznia klasy ………………………..do świetlicy szkolnej – w roku szkolnym 2019/2020.
Prośbę swą motywuję: …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….………………………...
Czas pobytu dziecka w świetlicy:
1.
2.
3.
4.
5.

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

- w godz.
- w godz.
- w godz.
- w godz.
- w godz.

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

Do podania należy dołączyć oświadczenia o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności rolniczej
lub własnej działalności gospodarczej rodziców (opiekunów prawnych)

Zielonki, dnia ………………………

……………..………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

Pouczenie
1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo
oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest dyrektor szkoły
podstawowej, do której wniosek został złożony.
3. Dane osobowe Państwa i Państwa dziecka będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit., c ogólnego Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego 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
dyrektyw 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) o ochronie danych osobowych w celu
realizacji zadań ustawowych, określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 966 z późn. zm.) w celu realizacji zadania – zapewnienia uczniom zajęć świetlicowych, o którym mowa w
art. 105 ww. ustawy.

załącznik do podania
o przyjęcie do świetlicy szkolnej

OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO*) DZIECKA
(do wypełnienia przy składaniu wniosku)
Oświadczam, że jestem osobą pracującą (będącą w stosunku zatrudnienia/prowadzącą
działalność rolniczą/prowadzącą własną działalność gospodarczą*)
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.233 kk).

____________________________
(podpis matki /opiekuna prawnego)*
*) właściwe podkreślić

OŚWIADCZENIE
O ZATRUDNIENIU OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO*) DZIECKA
(do wypełnienia przy składaniu wniosku)
Oświadczam, że jestem osobą pracującą (będącą w stosunku zatrudnienia/prowadzącą
działalność rolniczą/prowadzącą własną działalność gospodarczą*)
Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art.233 kk).

____________________________
(podpis ojca/opiekuna prawnego)*
*) właściwe podkreślić

