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Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu 
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 20 ........... /20 ............  

I. Dane osobowe ucznia: 

Nazwisko ucznia 

 

Imię ucznia 

 

Klasa 

 

Adres zamieszkania 

ucznia 

 

 

 
II. Dane rodziców/opiekunów prawnych: 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna 
  

Telefony kontaktowe do matki/prawnego opiekuna Telefony kontaktowe do ojca/prawnego opiekuna 
  

 

 
III. Uzasadnienie ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy - oświadczenie rodziców: 

Oświadczam, że pracuję zawodowo i nie 

mogę zapewnić dziecku opieki przed i po 

lekcjach. 

Podpis matki/prawnego 

opiekuna: 

 

Podpis ojca/prawnego 

opiekuna: 

 

 

Inne powody ubiegania się o opiekę świetlicową: 

Praca matki/prawnego opiekuna w godzinach: 

 

Praca ojca/prawnego opiekuna w godzinach: 
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IV. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy: 

Stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku od godz ...................... do godz. 

 

Niepełny wymiar w godzinach: poniedziałek od ............................ do .........  

wtorek od...................... do ........  

środa od .................... do .........  

czwartek od .................... do .........  

piątek od.................... do .........  

 

 
V. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: 

Lp . 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej Kontakt telefoniczny 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

 

 
VI. Dodatkowe informacje: 

Samodzielny powrót ucznia: 

(w przypadku zaznaczenia „tak” należy złożyć pisemną informację o dniach i godzinach 

samodzielnego opuszczenia świetlicy przez ucznia) 

Tak Nie 

Zezwalam na odrabianie przez moje dziecko zadanych prac domowych w świetlicy Tak Nie 

 

VII. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy: 

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.40. 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów z sali świetlicowej. 

Rodzic zobowiązany jest doprowadzić dziecko do Sali świetlicowej i wprowadzić je do środka. Wychowawca świetlicy 

odpowiada za jego bezpieczeństwo od czasu wejścia do świetlicy. Obowiązkiem rodzica/opiekuna jest każdorazowe 

poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy. 

3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. 

4. Uczeń, który nie ukończył 7-go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. W uzasadnionych 

przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat (po okazaniu pisemnej zgody od 

rodziców). Podstawą jest Ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” Art. 43. 1. 

5. Samodzielnie może wyjść ze świetlicy dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych na 

samodzielny powrót do domu. 

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe przedmioty np. 

telefony komórkowe, urządzenia typu MP 3, elektroniczne zabawki, itp. 

7. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej i brać 

udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców. 

VIII. Zobowiązuję się, do: 

1. Punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. 

2. Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w SP w Zwierzyńcu. 
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3. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka. 

4.  Poinformowania wychowawców o przebytych chorobach, dolegliwościach bądź konieczności przyjmowania przez 

dziecko medykamentów, które należy mieć na uwadze podczas pobytu dziecka w świetlicy. 

 

 

Oświadczenia: 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

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

               data                          podpis matki/opiekunki prawnej                        podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. - dalej: „RODO” informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, ul. Partyzantów 3, 

22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 21 42, e-mail: sp-zwierzyniec3@wp.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: dyrekcja@gimrozy.pllub pisemnie na adres 

Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych przez świetlicę szkolną co 

jest realizacją praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a w 

szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w 

sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres uczęszczania do świetlicy szkolnej a następnie przez okres określony w 

przepisach archiwizacyjnych tj. JRWA i instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w szkole tj. przez okres 5 lat licząc od 

początku roku następującego po roku, w którym uczeń przestał korzystać ze świetlicy szkolonej. 

5) Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane. Nie będą również 

przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości 

zapisu ucznia do świetlicy szkolnej.  

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa a także 

podmiotom zewnętrznym, którym Administrator powierzył przetwarzania na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych np. firmie brakującej dokumentację niearchiwalną. 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przyjęcie dziecka do świetlicy SP w Zwierzyńcu 

 

 

…………………………………………………….. 

Podpis Dyrektora 
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