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ZGŁOSZENIE POBYTU NA DNI PRÓBNE 
 

klasa _________________________ 
 
 

DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SMART SCHOOL 
05-077 Zakręt, Trakt Brzeski 75D 

wpisana do właściwej ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Wiązowna pod numerem 4/2015 
RSPO: 129052, REGON: 362461054 

 
prowadzona przez 

 
SMART PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

05-077 Zakręt, Trakt Brzeski 75D 
KRS: 0000531385, NIP: 9223050086, REGON: 390380363 

 
 

z dnia _________________________ 
 
 

Rodzic/Opiekun prawny 1 ______________________________________________________________ 
 
 
telefon _________________________ e-mail ______________________________________________ 
 
 
Rodzic/Opiekun prawny 2 ______________________________________________________________ 
 
 
telefon _________________________ e-mail ______________________________________________ 
 
 
Dziecko  ____________________________________________________ rok urodzenia ___________ 
 
 
Informacje, ważne dla zapewnienia optymalnych warunków pobytu i obserwacji dzicka 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Daty (i godziny) pobytu dziecka __________________________________________________________ 
 
 
Osoba upoważniona do odbioru dziecka ___________________________________________________ 
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ZASADY POBYTU 

 

1. Pobyt dziecka w szkole jest częścią procesu rekrutacyjnego i ma na celu określenie gotowości 

do podjęcia nauki przez dziecko w szkole, co następuje w wyniku obserwacji dydaktycznej, 

pedagogicznej, a w razie konieczności, także psychologicznej.  

2. Decyzję o pobycie dziecka w szkole na dni próbne rodzice podejmują po odbyciu wstępnej 

rozmowy z przedstawicielem szkoły. 

3. Po zakończonym pobycie na dni próbne, przedstawiciele szkoły formułują spostrzeżenia 

z prowadzonych obserwacji, a następnie spotykają się z rodzicami dziecka, podczas którego 

przekazują te informacje. 

4. Szkoła zobowiązuje się do: 

a) zapewnienia odpowiednich warunków pobytu dziecka w szkole na dni próbne; 

b) zatrudnienia kadry nauczycielskiej o odpowiednich kwalifikacjach merytorycznych 

i pedagogicznych ze względu na realizowane programy nauczania; 

c) zapewnienia bezpieczeństwa dziecka na terenie szkoły oraz ewentualnie w innych 

miejscach w trakcie zajęć; 

d) informowania rodziców o przebiegu pobytu dziecka, a w sytuacjach, w których wymaga 

tego dobro dziecka, do nawiązania niezwłocznego kontaktu z rodzicami; 

5. Rodzice zobowiązują się do:  

a) zapoznania się z treścią statutu w odniesieniu do praw i obowiązków rodziców i uczniów 

oraz przestrzegania tych zapisów, które mają zastosowanie; 

b) uczestniczenia w spotkaniu mającym na celu omówienie pobytu dziecka na dni próbne; 

c) informowania o stanie zdrowia dziecka i ujawniania szkole opinii, orzeczeń i zaleceń 

lekarskich mających wpływ na bezpieczeństwo pobytu dziecka w placówce i jego 

potrzeby edukacyjne; 

d) informowania o opiniach i/lub orzeczeniach wydanych przez poradnie psychologiczno-

pedagogiczne. 

6. Pobyt dziecka w ramach dni próbnych jest bezpłatny. 

7. W przypadku korzystania z wyżywienia, rodzice są zobowiązani do uregulowania należności 

z tego tytułu, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu dziecka w szkole, bezpośrednio do firmy 

świadczącej usługi cateringowe. 

 

 

w imieniu      Rodzic/Opiekun prawny 
Szkoły       Dziecka 
 

 

 

 

________________________________   _________________________________ 
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Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych 
 

Administratorem danych osobowych jest SMART PROJECT Sp. z o.o., 05-077 Zakręt, 
Trakt Brzeski 75D, będąca organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jaką jest Dwujęzyczna 
Szkoła Podstawowa Smart School z siedzibą w Zakręcie, 05-077 Zakręt, Trakt Brzeski 75D. 

Dane osobowe dziecka oraz rodziców/opiekunów przetwarzane będą w celu realizacji zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w związku z obowiązkiem kontroli spełniania obowiązku 
szkolnego wynikającym z art. 41 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245) – zwanej dalej „Ustawą” i art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z art. 40 Ustawy. Odbiorcami danych osobowych 
będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie delegacji zawartych 
w Ustawie. 

Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji obowiązku 
wynikającego z Ustawy. 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Dziecko      Przedstawiciel Ustawowy Dziecka 
        
 
_____________________________________  _____________________________________ 
imię i nazwisko      czytelny podpis 

 
_____________________________________ 
miejscowość, data 

 
 
 
 
 

Oświadczenie o Przetwarzaniu Danych Osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka poprzez wykorzystanie 
jego wizerunku do celów reklamowych i promocyjnych placówki. 

Dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody. Zgoda może być wycofana 
w dowolnym momencie, a cofnięcie zgody lub sprzeciw wobec przetwarzania pozostanie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
Dziecko      Przedstawiciel Ustawowy Dziecka 
        
 
_____________________________________  _____________________________________ 
imię i nazwisko      czytelny podpis 

 
_____________________________________ 
miejscowość, data 


