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Można nie pomagać, 

można znaleźć wiele racjonalnych argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. 

Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. 

Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności. 
/o. Fabian Kaltbach OFM/ 

 

 

Szanowni Państwo 
 

 

 

OGNISKO  PRACY  POZASZKOLNEJ  w  Mikołowie 
zwraca się z prośbą do RODZICÓW, PRZYJACIÓŁ i SYMPATYKÓW 

o wpłatę dobrowolnej składki finansowej 
będącej wsparciem na rzecz naszej placówki. 

 

Chcąc stale podnosić poziom prowadzonych przez nas zajęć 

nieodzowne jest pozyskiwanie dodatkowych środków. 

 

Proponowana  wpłata  wynosi  

100,00 zł  na cały rok szkolny - za  udział  dziecka  w  zajęciach  grupowych. 

 
 

Chcielibyśmy wykorzystać uzyskane w ten sposób dodatkowe środki  finansowe na: 

 zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do pracy naszych zespołów, 

 zakup nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach, 

 zakup materiałów plastycznych, dekoratorskich, itp. 

 dofinansowanie przewozu dzieci i młodzieży na konkursy, wycieczki, 

 opłacenie ubezpieczenia naszych wychowanków biorących udział w imprezach, 

 dofinansowanie akredytacji uczestnictwa dzieci i młodzieży w konkursach i festiwalach, 

 zorganizowanie imprez okolicznościowych dla uczestników zajęć, 

 dofinansowanie materiałów na bieżące remonty i naprawy w placówce. 
 

       
 

DOBROWOLNE  SKŁADKI  PROSIMY WPŁACAĆ W SEKTERARIACIE PLACÓWKI 
 

Szczegółowych informacji udzielają instruktorzy wszystkich zespołów zainteresowań. 

 

ZA  WSZELKIE  PRZEJAWY  POMOCY  I  WSPARCIA  DZIĘKUJEMY 
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WNIOSEK 2022/2023 
          O PRZYJĘCIE DO OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W MIKOŁOWIE 

 

Formularz przeznaczony jest dla kandydatów pełnoletnich, rodziców/prawnych opiekunów kandydatów nieletnich ubiegających  

się o przyjęcie na zajęcia do publicznej placówki oświatowo - wychowawczej, dla której organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Mikołowie. 
 

 

WNIOSEK NIEKOMPLETNIE WYPEŁNIONY (POZBAWIONY NIEKTÓRYCH DANYCH LUB PODPISU) BĘDZIE ODRZUCONY ZE WZGLĘDÓW FORMALNYCH 

 

Część A 
 

DANE OSOBOWE KANDYDATA NA WYCHOWANKA: 

 
Nazwisko i imię:      

Nr PESEL: 

           

Data urodzenia:                    Miejsce urodzenia: 

 
Telefon: E-mail (opcjonalnie): 

Adres zamieszkania kandydata  

 
 Kod pocztowy: Miejscowość: 

Ulica: Nr domu: Nr lokalu 

Przedszkole/szkoła (klasa)/uczelnia, do której będzie uczęszczał kandydat w roku szkolnym 2022/2023: 

  
 

 

Część B 
 

WYBRANE ZAJĘCIA (kolejność wpisania oznacza hierarchię ważności w procesie rekrutacji) 

1. Nazwa zespołu zainteresowań: ……………………………………………………….………………….……… 

2. Nazwa zespołu zainteresowań: ……………………………………………………….………………….……… 

3. Nazwa zespołu zainteresowań: ……………………………………………………….………………….……… 

4. Nazwa zespołu zainteresowań: ……………………………………………………….………………….……… 
 

 

Część C 
 

DANE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 
 

 
Nazwisko i imię: ………....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy): ………………………………………………………………………………..………………………. 

 
 

 
Telefon (dwa numery kontaktowe): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

E-MAIL:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
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Część D  
 

BEZPIECZEŃSTWO W DRODZE NA ZAJĘCIA I POWRÓT DO DOMU      (zaznaczyć znakiem X) TAK NIE 

1 
Zobowiązuję się do zapewnienia mojemu dziecku pełnego bezpieczeństwa w drodze na zajęcia 

organizowane przez placówkę OPP oraz podczas powrotu do domu po zakończeniu zajęć 
  

2 

Zezwalam na samodzielny powrót do domu mojego dziecka z zajęć w placówce OPP i ponoszę 

pełną odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo w drodze na zajęcia oraz podczas 

powrotu do domu po zakończeniu zajęć 

  

3 

Upoważniam Pana/Panią .............................................................................. do odbioru mojego 

dziecka z zajęć organizowanych przez placówkę OPP i ponoszę pełną odpowiedzialność prawną 

za bezpieczeństwo mojego dziecka odbieranego z OPP przez upoważnioną przeze mnie osobę 

  

4 

Zobowiązuję się do punktualnego odbioru mojego dziecka z placówki OPP po zakończonych 

zajęciach (nauczyciel Ogniska odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika zajęć od momentu 

rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia) 

  

5 
Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy lekarskiej mojemu dziecku (powiadomienie 

pogotowia ratunkowego) w razie zaistnienia wypadku na terenie placówki 
  

6 
Stan zdrowia mojego dziecka jest mi znany i umożliwia mu uczestnictwo w zajęciach 

organizowanych przez OPP 
  

 

 

 

Część E       
       

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZESPOLE: 

1 
Nazwa zespołu………………………………..……………...... Podpis………………………………...………………..………... 

2 
Nazwa zespołu………………………………..……………...... Podpis………………………………...………………..………... 

3 
Nazwa zespołu………………………………..……………...... Podpis………………………………...………………..………... 

4 
Nazwa zespołu………………………………..……………...... Podpis………………………………...………………..………... 

 

 
 

UWAGI KOMISJI REKRUTACYJNEJ: 

 

 

 

 

 

 

     Mikołów; ..........................................              ....................................................................................... 
                                               (data)                                          (podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej) 
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Oświadczenia, zgody i informacja o przetwarzaniu danych osobowych (RODO): 
 

1. Składam wniosek w imieniu mojego dziecka/swoim o chęci systematycznego i aktywnego uczestnictwa  

w zajęciach, przestrzegania Statutu OPP, regulaminów OPP w Mikołowie i godnego reprezentowania placówki. 

2. Oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w deklaracji są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

3. Wyrażam zgodę na prezentację wizerunku oraz innych danych mojego dziecka związanych z bieżącą 

działalnością oświatowo - wychowawczą OPP w Mikołowie, a także innych wydarzeń i przedsięwzięć (konkursy, 

festiwale, popisy, wycieczki i inne) na stronie www placówki: www.oppmikolow.pl (lub organizatora wydarzenia) 

oraz w mediach publicznych, w tym na użytkowanych przez placówkę platformie społecznościowej (Facebook), 

a także w siedzibie placówki, organu prowadzącego i innych miejscach ogólnie dostępnych. Niniejsza zgoda 

dotyczy również publikowania, wysyłania i udostępniania wytworów dziecka związanych z uczestnictwem  

w formach konkursowych. Zrzekam się z wszelkich roszczeń z tytułu wykorzystywania wizerunku mojego dziecka 

na potrzeby w/w.  

4. Oświadczam, że pokryję wszelkie koszty ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko. 

 

Na podstawie w/w Rozporządzenia (art. 13 ust. 1 i ust. 2 - RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem w/w danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie, ul. K. Miarki 9, tel.: 

32/2260511, mail: ognisko@oppmikolow.pl. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w placówce OPP pełni Pan Leszek Proszowski, pracownik firmy 

NOWATOR s.c. z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Kościuszki 1C/703, tel. 32 331 48 08, 502 639 006. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 c RODO na podstawie wymogów 

określonych w przepisach prawa pracy w celu wykonania zadań związanych z procesem rekrutacji  

do placówki oraz realizacją procesu dydaktyczno - wychowawczego. 

4. Dane osobowe, którymi dysponuje placówka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

5. Posiada Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich 

sprostowania (jeśli są nieprawidłowe), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, prawo  

do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, jak również prawo do cofnięcia zgody. 

6. Posiada Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 

1 RODO. 

7. Przysługuje Panu/ Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań 

dydaktyczno - wychowawczych. 

9. Informujemy ponadto, że dane osobowe, którymi dysponuje placówka Ogniska Pracy Pozaszkolnej  

w Mikołowie nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Mikołów; ..............................................         

          (data)                                   

 

 

 

 

........................................................................................................    
       podpis pełnoletniego kandydata, rodzica / prawnego opiekuna 
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OŚWIADCZENIA rodziców/opiekunów prawnych w związku z epidemią COVID-19 
 
 

 

Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie przejawia żadnych oznak 

chorobowych. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania nauczyciela prowadzącego zajęcia  

o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej dziecka odnośnie wirusa COVID-19 w moim najbliższym 

otoczeniu. 

 

 

      ..............................................                
                       (data)                                   

 

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

                                    podpis pełnoletniego kandydata, rodzica / prawnego opiekuna 
 

 

 

Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności dobrowolnego posłania 

dziecka do placówki Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie w aktualnie obowiązującej sytuacji 

epidemiologicznej oraz jest mi znane ryzyko na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka,  

mimo wprowadzonych w placówce obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych. 

 
 
 

 

      ..............................................                
                       (data)                                   

 

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

                                    podpis pełnoletniego kandydata, rodzica / prawnego opiekuna 

  

 

 

 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY 
 

W celu realizacji przez placówkę Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Mikołowie działań prewencyjnych  

i zapobiegawczych związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego (trwającego lub przyszłego) wyrażam 

zgodę na badanie temperatury ciała mojego dziecka. 

 

 Pomiaru temperatury termometrami zdalnymi (bezkontaktowymi) będą dokonywali pracownicy 

placówki. 

 

 W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,2 stopnia dziecko zostanie odizolowane  

od grupy, a rodzice/prawni opiekunowie poproszeni o odbiór dziecka z placówki. 
 
 

 

 

 

 

      ..............................................                
                       (data)                                   

 

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

                                    podpis pełnoletniego kandydata, rodzica / prawnego opiekuna 
 

 


