
Wyciąg z Regulaminu świetlicy szkolnej SP7 

 

Zasady przyjęcia uczniów do świetlicy szkolnej  
Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II  

Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy 
 

§9. 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest złożenie przez rodziców bądź opiekunów 
prawnych wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy w terminie  
do 20 sierpnia każdego roku szkolnego oraz karty informacyjnej ucznia przyjętego do świetlicy szkolnej 
Szkoły Podstawowej nr 7 w terminie  do 7 września każdego roku szkolnego według określonych wzorów. 
 
2. W Karcie informacyjnej ucznia przyjętego do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 7 rodzic może 
podać informacje dotyczące dziecka, które uważa za istotne np. dane o stanie zdrowia. 
 
3.  Wnioski rozpatruje Komisja Kwalifikacyjna w składzie: 

 dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba, 

 pedagog szkolny, 

 nauczyciel świetlicy. 
 

4. Kryteria kwalifikacyjne przyjęcia kandydata do świetlicy: 

 zatrudnienie obojga rodziców, 

 samotne wychowywanie kandydata przez osobę pracującą. 
 

5. Podanie listy przyjętych do świetlicy następuje w terminie do dnia 25 sierpnia każdego roku szkolnego na 
tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły - Jana Pawła II w Brodnicy. 
 
6. Rodzice ucznia przyjętego do świetlicy mogą upoważnić do odbioru dziecka na piśmie inne osoby. 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), 

Statut Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy, § 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 

r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502). 

 

 

 



 
………………………………………….……………..….. 
             (imię i nazwisko kandydata) 
 

…………………………………………….…………...…. 
                               (klasa) 
 

........................................................................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(dane rodziców/opiekunów prawnych/osób sprawujących pieczę zastępczą:  
imię i nazwisko, telefon kontaktowy) 

 

Wniosek o przyjęcie do świetlicy szkolnej  
Zespołu Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II  

Szkoły Podstawowej nr 7 w Brodnicy 
 

Niniejszym oświadczam, że spełnione zostało podstawowe kryterium: 
 

a) zatrudnienie rodziców**: 
 

1. Matka dziecka/opiekun prawny  tak/nie 

2. Ojciec dziecka/opiekun prawny  tak/nie  
 

b) samotne wychowywanie kandydata przez osobę pracującą**:               tak/nie                                                                           
 
** niepotrzebne skreślić 
 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
   
.......................................                                   ……………….…................................................................... 
                 data                                                        czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA/PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Wojtyły – Jana Pawła II w Brodnicy, ul. Matejki 5,  
87-300 Brodnica, tel. (56) 4987851, sekretariat@zs1brodnica.pl 
 

Inspektor Danych Osobowych: Rafał Dąbrowski, e-mail: iod@zs1brodnica.pl 
 

Cel przetwarzania danych: organizacja pobytu dziecka w świetlicy szkolnej. Podanie danych nie jest 
wymogiem ustawowym, przetwarzanie danych odbywa się za zgodą rodziców, planowany termin 
usunięcia danych - zgodnie z procedurą archiwalną. 
 

Kategorie odbiorców - osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, za 
wyjątkiem Organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub 
prawem państwa członkowskiego, w tym: firma ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia osób jadących na wycieczkę. 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 
 
Osoba ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu zakwalifikowania do świetlicy szkolnej 
przy Szkole Podstawowej nr 7 w Brodnicy.                    

                                                                                         ………..……………………………………….………………………….….… 
         czytelne podpisy rodziców/prawnych opiekunów 
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