
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

……………………………       Prabuty, dn. …………………... 
Imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych 

……………………………. 
tel. rodzica/opiekuna prawnego 

……………………………… 
imię i nazwisko ucznia, klasa 

………………………… 
Adres zamieszkania 

 My niżej podpisani, deklarujemy udział naszego dziecka w zajęciach świetlicowych, ponieważ 

dziecko korzysta z dowozu / oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo*……………………… 

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

w następujących dniach i godzinach: 

DZIEŃ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

GODZINY      

W sytuacji, kiedy dziecko jest obecne w szkole, a nie skorzysta z opieki świetlicowej w danym dniu, 

zobowiązujemy się pisemnie poinformować szkołę o tym fakcie. Oświadczamy również, że w przypadku 

zwolnienia ze świetlicy szkolnej ponosimy odpowiedzialność za powrót dziecka do domu. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji zajęć świetlicowych 

dla mojego dziecka. 

*niepotrzebne skreślić 

          …………………………………… 

          Podpis matki/ opiekuna prawnego  

 

          …………………………………… 

Podpis ojca/opiekuna prawnego 

          

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że nasze dziecko ……………………………………………………........................................... 
(imię i nazwisko ucznia) 

ucz. klasy …………… Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach może na naszą odpowiedzialność 

samodzielnie wracać do domu po zajęciach w świetlicy szkolnej w dniach: 

DZIEŃ Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

GODZINY      

Dane osób uprawnionych do odbioru dziecka ze świetlicy: 

l.p. Nazwisko i imię pokrewieństwo Dowód osobisty 

1.     

2.     

3.     
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych znajdujących się powyżej w związku z odbiorem 

dziecka ze świetlicy szkolnej. 

1. ……………………………………….. 
Podpis osoby uprawnionej do odbioru dziecka 

2. ……………………………………….. 
Podpis osoby uprawnionej do odbioru dziecka 

3. ……………………………………….. 
Podpis osoby uprawnionej do odbioru dziecka 

 

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru dziecka 

należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy. 



 

 Wyrażam zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku naszego dziecka 

……………………………………………………, utrwalonego na zdjęciach wykonywanych 

w czasie zajęć i imprez organizowanych w świetlicy, na stronie internetowej szkoły, gazetkach, 

tablicach i kronikach w związku z działalnością świetlicy. 

         …………………………… 
Podpis matki/ opiekuna prawnego  

 

          …………………………………… 

Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

OBOWIAZEK INFORMACYJNE art. 13 RODO 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Obrońców Westerplatte w Prabutach. 

2. Inspektorem Danych Osobowych jest: 

Kamila Wiśniewska, e-mail: kamilawis.iod@gmail.com Podstawą prawną przetwarzania danych jest 

Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO).  

Podanie danych jest dobrowolne. 

3. Przetwarzanie danych związane jest z organizacją zajęć świetlicowych. 

4. Dane będą przetwarzane do końca roku szkolnego. 

5. Mają Państwo prawo do dostępu do przetwarzania danych osobowych, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia, do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 

 

ZOBOWIĄZANIA 

 Zobowiązuję się do uaktualniania zmian danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu. 

 Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy tylko zdrowego dziecka. 

 Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka i jednocześnie biorę 

odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka pozostającego na terenie szkoły 

po godzinach pracy świetlicy szkolnej. 

 Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem  świetlicy i zobowiązuję się do jego 

przestrzegania. 

 

 

……………………………………………  

(data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego)          

                                                      

…………………………………………… 

(data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego) 

 

mailto:kamilawis.iod@gmail.com

