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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
W  SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II 

W WOŁOWICACH 

Kartę wypełniają czytelnie (drukowanymi literami) rodzice lub prawni opiekunowie dziecka. 
 
 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ........................................................................... ucz. klasy …....                                        

do świetlicy szkolnej    

 w godzinach porannych od 7.00 – 8.00                                  TAK/NIE* 

 godzinach popołudniowych – po skończonych lekcjach      TAK/NIE* 

*właściwe podkreślić 

............................................................................ 
                                                                                          podpis rodziców/prawnych opiekunów 

I. Dane osobowe: 

Data i miejsce urodzenia dziecka ....................................................................................................... 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................ 

II. Kryteria zapisów ucznia do świetlicy szkolnej 

Przyczyny uzasadniające ubieganie się o miejsce w świetlicy (należy podkreślić wybraną 

odpowiedź): 

 dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy obojga rodziców, 

 dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dojazdów do szkoły, 

 z innych przyczyn lub okoliczności – jakich? (proszę wymienić poniżej) 

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

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

III. Dane rodziców 

Matka dziecka Ojciec dziecka 

Imię i nazwisko: 

 

Imię i nazwisko: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

 

NA ROK SZKOLNY .................
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IV. Inne uwagi o dziecku (stałe choroby, uczulenia, problemy rozwojowo-zdrowotne, 

zainteresowania)  …………………………………………………...………………………….…… 

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

V. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej 
 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe podkreślić) 

 PRZEZ RODZICÓW 
 

 BĘDZIE WYCHODZIĆ DO DOMU SAMODZIELNIE 
Dziecko do 7 lat nie może samodzielnie poruszać się po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice, opiekunowie 
prawni lub inne upoważnione przez nich osoby. Dziecko, w wieku do 7 lat, może być odbierane tylko przez osoby, które osiągnęły co najmniej 10 rok 
życia – art. 43. 1. USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 
 

Wyjście dziecka ze świetlicy o godzinie: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

     
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót  

dziecka  do domu. 

 

 

Wołowice, dnia ………………………………            ………………………..…….……………. 
                                                                                                                                             Podpis rodziców/prawnych opiekunów 
 
 

 PRZEZ INNE OSOBY UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

    Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam/y następującą/e osobę/y: 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Nr dowodu/telefonu 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego 
ze świetlicy przez osobę upoważnioną. 
 
 
Wołowice, dnia ………………………………            ………………………..…….……………. 

                                                                                                                                             Podpis rodziców/prawnych opiekunów 
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Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 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 (dalej RODO) informuję, iż: 
1) Administratorem danych osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wołowicach, Wołowice 10, 

32- 070 Czernichów. 
2) Szkoła wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail 

e.palubska@ewartbhp.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub danych dziecka. 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie ustawą 

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz na podstawie 
Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych. 
5) Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie 
zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pana/Pani lub dziecka, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8) Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych będą: 
 Gminny Zespół Obsługi Szkół w Czernichowie, 
 Urząd Gminy Czernichów, 
 Kuratorium Oświaty, 
 dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Szkoły, 
 operatorom pocztowym i kurierom, 
 bankom w zakresie realizacji płatności, 
 podmiotom świadczącym na rzecz Szkoły usługi niezbędne do wykonania zobowiązań nałożonych na Szkołę przez przepisy 

prawa, 
 organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych. 

9) Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz 
profilowaniu. 

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych 
fakultatywnych jest dobrowolne.  

 
 
 ……………………………………….            ………………………………………. 
                             (miejscowość, data)                  podpis rodzica (opiekuna prawnego) 
 

 

VI. Oświadczenia: 

Oświadczam, że podane w karcie  dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy (dostępnym na stronie Szkoły 

w Statucie szkoły), zobowiązuję się do przestrzegania go i ścisłej współpracy z wychowawcami 

świetlicy. 

 

 

 ........................................................................... 
               data i podpis rodziców/prawnych opiekunów 




