
                             KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

ROK SZKOLNY ……2020……/……2021……. 

Proszę o przyjęcie …………………………………………………………………………..ucz. 
klasy……………………. 

                                                     ( imię i nazwisko dziecka ) 

Dane o dziecku : 

Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………. 

Adres 

zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………

………………… 

Telefon domowy………………………………………………………… 

Telefon komórkowy : matki……………………………………………………            ojca 

…………………………………………… 

Prosimy o natychmiastowe uaktualnianie udostępnionych numerów  telefonów. 

 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka np. stałe choroby, uczulenia, itp. 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….. 

Dane o rodzicach (opiekunach prawnych) dziecka  

1.Imię i nazwisko ojca ( opiekuna 
prawnego)……………………………………………………………………………………….. 

Miejsce pracy 
………………………………………………………………………………………………………………. 

Czy praca jest zmianowa- tak / nie (skreśl niepotrzebne )  

2. Imię i nazwisko ojca ( opiekunki prawnej ) 
…………………………………………………………………………………………… 

Miejsce pracy 
………………………………………………………………………………………………………………… 

Czy praca jest zmianowa – tak / nie ( skreśl niepotrzebne ) 

Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy ( proszę wpisać poszczególne dni tygodnia) 

 Poniedziałek  (w godzinach) ………………………………… 

Wtorek (w godzinach )………………………………………… 

Środa (w godzinach) …………………………………………… 

Czwartek (w godzinach) ……………………………………… 

Piątek ( w godzinach) ………………………………………… 



W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej 
należy przedłożyć nauczycielowi świetlicy. 

Polecenie ustne wydane dziecku nie będą respektowane. 

                                                                UPOWAŻNIENIE 

Ja ( imię i nazwisko rodzica)………………………………………………………….upoważniam do odbioru ze 
świetlicy szkolnej mojego dziecka ( imię i nazwisko 
dziecka)…………………………………………….następujące osoby ( proszę wpisać także stopień 
pokrewieństwa)……………………………………………………………………………………………………

…………………………….. 

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

…………………………………………………  

 

        Data…………………                                             czytelny podpis rodzica 
………………………………………………….. 

Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną , należy wypełnić poniższe 

oświadczenie: 

                                                                   OŚWIADCZENIE 

Oświadczam , że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko  

( imię i nazwisko dziecka) 
………………………………………………………………………………………………………… 

Świetlicy szkolnej. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego 
samodzielnego powrotu do domu. 

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

                                                                                                       Data i czytelny podpis rodzica 

Biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko w przypadku , gdy nie zgłosi się do świetlicy szkolnej przed lekcjami lub po 

skończonych zajęciach lekcyjnych. 

Zobowiązuję się do odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy.  

Ponadto oświadczam ,że : 

1. Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z nauczycielem może samodzielnie wychodzić na 

teren szkoły (np. do biblioteki ) 

2. Przyjmuję do wiadomości , że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na jej terenie w 

miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy nauczycieli i wychowawców. 

3. Oświadczam, iż zapoznałam / em się z Regulaminem pracy świetlicy. Zobowiązuję się do przestrzegania 

regulaminu świetlicy, oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, w celu zapewnienia dziecku najlepszych 

warunków pobytu w świetlicy. 

4. Ponadto zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej, przyjmując do wiadomości , 

że od godziny 16.00 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice ( opiekunowie prawni). 

5. Za sprzęt elektroniczny i inne urządzenia przynoszone przez dzieci do świetlicy szkolnej nie odpowiada 

nauczyciel świetlicy. 

6. Rodzice składają do nauczyciela świetlicy potrzebne materiały na zajęcia plastyczno-techniczne ( w zależności 

od potrzeb ) 

  

  



 

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

                                                                        Data , czytelny podpis rodzica ( opiekuna) 

  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krasiejowie, zwany dalej „Administratorem”. 
W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem               
Ochrony Danych na adres email:iodjb@ugim.ozimek.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do: 
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO/, 
b) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej              
Administratorowi /na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO/, 
c) wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/. 
Pełna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w siedzibie Administratora lub na stronie               
internetowej podadresem: www.spkrasiejow.ozimek.pl  
  

mailto:iodjb@ugim.ozimek.pl
http://www.spkrasiejow.ozimek.pl/

