
WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA ZAJĘCIAMI ŚWIETLICOWYMI  

w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku  

rok szkolny …………… 

Administratorem Danych Osobowych jest: 

 

Obowiązek informacyjny został opublikowany na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 19  

w Białymstoku, ul. Mieszka I 18, 15-054 Białystok, https://www.sp19.piasta.pl/ RODO 

(https://www.sp19.piasta.pl/a/rodo/) oraz pozostaje do wglądu w sekretariacie szkoły.  

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………..……..…………………. ucznia/uczennicy  

klasy .................................... do świetlicy szkolnej. 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

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

 

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

 

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

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

Imiona i nazwiska  rodziców 

(opiekunów prawnych) 
Numer telefonu kontaktowego 

  

  

 

UWAGA! W TERMINIE NATYCHMIASTOWYM NALEŻY ZGŁASZAĆ ZMIANĘ NUMERÓW 

KONTAKTOWYCH ORAZ  DANYCH ADRESOWYCH WŁASNYCH LUB DZIECKA. 

 

III. POŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

-załączniki: zaświadczenia z zakładów pracy potwierdzające zatrudnienie obojga rodziców/ 

opiekunów 

 

IV. DEKLARACJA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW DZIECKA DOTYCZĄCA 

UPOWAŻNIEŃ DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Upoważniamy niżej wymienione osoby do odbioru naszego dziecka ze świetlicy szkolnej:  

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
Seria i nr  dow. 

osobistego 
Podpis osoby upoważnionej 

1    

2    

3    

4    

V. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA  

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

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

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

Uwaga! Oświadczenia i deklaracje są ważne bezterminowo. Rodzice /prawni opiekunowie dziecka mają 

prawo do zmiany decyzji poprzez złożenie nowych oświadczeń lub deklaracji.  

https://www.sp19.piasta.pl/
https://www.sp19.piasta.pl/a/rodo/


Na podstawie art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny (Dz. U. z 2022 poz 1138) w związku  

z art. 150 ust. 6 i art. 151 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z 

późn. zm.) oświadczam, że: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

oraz oświadczam, że przedłożone informacje są zgodne z prawdą.  

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

Data i podpis matki/prawnej opiekunki*                                                                      Data i podpis ojca/prawnego opiekuna* 

VI. OŚWIADCZENIE O WYKORZYSTANIU WIZERUNKU DZIECKA  

Zgodnie  z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2021, 

poz. 1062) oraz art. 6 ust. 1 lit. a 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  

wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka, w tym także 

wyników osiągnieć naukowych i sportowych mojego dziecka do budowania pozytywnego wizerunku 

administratora, tj. publikacji zdjęć i filmów z uroczystości szkolnych i pozaszkolnych w tym promocji na 

szkolnej stronie www, na portalach społecznościowych, na szkolnych tablicach, w kronice szkoły/klasy oraz  

w szkolnej gazetce.    

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

Data i podpis matki/prawnej opiekunki*                                                                        Data i podpis ojca/prawnego opiekuna*  

Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie przez dziennikarzy prasowych lub 

telewizyjnych realizujących reportaże w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku, ul. Mieszka I 18,  

15-054 Białystok wizerunku mojego/naszego dziecka do celów publikacji w środkach masowego 

przekazu (prasie, telewizji, portalach internetowych).  

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

Data i podpis matki/prawnej opiekunki*                                                                           Data i podpis ojca/prawnego opiekuna*  

*niepotrzebne skreślić 

VII.  ZOBOWIĄZANIA 

1. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu i ich 

uaktualniania. 

2. Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się go przestrzegać. 

4. Zobowiązuję się również do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy i jednocześnie biorę 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły przed otwarciem 

lub po godzinach pracy świetlicy szkolnej. 

5. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/ opiekunowie prawni lub osoby przez nich upoważnione 

pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym nauczyciela 

świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić do domu na podstawie pisemnego zezwolenia 

rodziców. Jakiekolwiek upoważnienia telefoniczne nie będą uwzględniane. 

6. Świetlica szkolna utrzymuje się z darowizn rodziców. Darowizna na rzecz świetlicy w wysokości 100 zł 

- płatne do końca X 2023r. Jeśli dziecko przyjęte zostanie do świetlicy w trakcie roku szkolnego - 

rodzic ponosi opłatę w kwocie 10 zł za każdy kolejny miesiąc - płatne jednorazowo. Pieniądze 

przeznaczone będą na zakup zabawek, materiałów plastycznych, nagród w konkursach i gier 

rozwijających kompetencje kluczowe uczniów. 

7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów rzeczy 

wartościowe (telefony komórkowe, MP3, tablety itp.). 

8. Zachowanie dziecka w świetlicy ma wpływ na jego semestralną i roczną ocenę z zachowania. Z 

uczniami, którzy nie będą przestrzegali zasad obowiązujących w świetlicy oraz regulaminu świetlicy 

zostanie podpisany kontrakt. W przypadku gdy uczeń nie będzie wywiązywał się z kontraktu zostanie 

zawieszony w prawach uczestnika świetlicy na dwa tygodnie. Jeżeli po dwóch tygodniach 

nieobecności jego zachowanie nie ulegnie poprawie, taki uczeń zostanie skreślony z listy uczestników 

świetlicy. 

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

Data i podpis matki/prawnej opiekunki*                                                                           Data i podpis ojca/prawnego opiekuna*  

*niepotrzebne skreślić 
 


