
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W ZŁOTOWIE 

W roku szkolnym 2020/2021 

 

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………….   

Klasa……………………………. 

Data urodzenia: ……………………………………………………………………………………………………………..………… 

Adres zamieszkania: ………………………………………………………………………………………………….…………….. 

Imię i nazwisko matki: ……………………………………………………………………………………………….…….………. 

Numer telefonu matki: ……………………………………………………………………………………………….……………. 

Imię i nazwisko ojca: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu ojca: ……………………………………………………………………………………………….……………… 

 

2. Pobyt dziecka w świetlicy: 

dzień tygodnia od godz. do godz. 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 

3. Informacja o odbieraniu dziecka ze świetlicy: 

    Oświadczam, że moje dziecko będzie odbierane ze świetlicy w następującym czasie: 

dzień tygodnia o godz. 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

 



Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważnieni są ( proszę podać imię i nazwisko, stopień 

pokrewieństwa oraz serię i numer dowodu osobistego /legitymacji szkolnej): 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

* Oświadczam, że moje dziecko może na moją odpowiedzialność opuścić świetlicę w 

następującym czasie: 

dzień tygodnia o godz. 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piatek  

 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, informację w formie 

pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy. 

 

4.  Ważne informacje o zdrowiu dziecka (np. alergia, uczulenie, choroba przewlekła)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………….. 
podpis rodziców (opiekunów prawnych) 

 

WAŻNE INFORMACJE 

1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 16:15. 

2. Ze świetlicy szkolnej korzystają dzieci z klas I- III, których rodzice pracują oraz uczniowie dojeżdżający 

do szkoły z innych miejscowości ( zał. oświadczenie ) 

3. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 

5. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście i wyjście u wychowawcy świetlicy. 

6. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, 

dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu, kulturalnego zachowania, podstawowych 

zasad higieny oraz do szanowania sprzętu szkolnego. 

7. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice / opiekunowie. 



8. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w świetlicy przedmioty osobiste uczniów.  

9. O wszelkich zmianach dotyczących sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zmianie miejsca 

zamieszkania, numeru telefonu, rodzice zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy 

na piśmie  

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej. 

 

 

Złotów, dnia ……………………………………..   …………………………………………………….. 
              podpis rodziców / opiekunów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGODA  
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie danych osobowych zawartych  
karcie zgłoszenia do świetlicy szkolnej, we wszelkich celach związanych z realizacją zadań 
świetlicy szkolnej. 
 
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a) o : 
1) adresie siedziby podmiotu, w którym dane są zbierane i przetwarzane,  
2) celu zbierania i przetwarzania danych,  
3) dobrowolności podania danych,  
4) prawie do wglądu do treści danych oraz możliwości ich sprostowania,  
5) prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,  
6) prawie wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych  
7) prawie wniesienia sprzeciwu,  
8) prawie wniesienia skargi go prezesa UODO 
 
 
 
………………………………………………                                ………………………………… 
podpis matki lub opiekunki prawnej                                     podpis ojca lub opiekuna prawnego 
 

 

 

 



Załącznik nr 1  
 
Miejsce pracy matki ( opiekuna prawnego ) …………………………………………………… 
 
 
Miejsce pracy ojca ( opiekuna prawnego) ……………………………………………………… 

 
 
 

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

 

przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie 

 

w zakresie danych zawartych w przedłożonym przeze mnie zaświadczeniu o zatrudnieniu 

 

do celów weryfikacji możliwości przyjęcia dziecka do świetlicy  

 

Oświadczam, że przekazuję moje dane dobrowolnie.  

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi prawach, w tym:  prawie 

do prawie do wglądu do treści danych oraz możliwości ich sprostowania, cofnięcia zgody 

na przetwarzanie danych, wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi go prezesa UODO.  

 

 

                                                                                            Podpis matki / opiekuna prawnego 

 

 

                                                                                              Podpis ojca/ opiekuna prawnego 


