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/Pieczęć szkoły/ 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

na rok szkolny 2022/2023 

 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Czerwionce - Leszczynach  

 Do świetlicy szkolnej deklarowane są dzieci  wyłącznie obojga rodziców pracujących, nie 

posiadających innej możliwości sprawowania nad nimi opieki   

 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 

 

 Proszę o przyjęcie do świetlicy   

Imię i nazwisko dziecka .................................................................................................................. 

............................................................ ............................................................ 

/klasa/ /data i miejsce urodzenia/ 

Adres zamieszkania dziecka ........................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................. 

Imiona rodziców/opiekunów prawnych 
......................................................................................... 

 
......................................................................................... 

 /telefon domowy/ 

  

  

  

 
 

Dodatkowe informacje o dziecku, które powinien wiedzieć wychowawca świetlicy sprawując 

opiekę nad dzieckiem /przeciwwskazania, problemy zdrowotne, trudności wychowawcze itp/ 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

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

 ..............................................................................  
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 /podpis rodzica, opiekuna/ 

 

 

INFORMACJA O ODBIORZE DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

A 

Oświadczam, że wyrażam  zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka z zajęć 

świetlicowych do domu.  

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka 

do domu.( Nie dotyczy dzieci sześcioletnich)  

 
..............................................................................  

 
/data, podpis rodzica, opiekuna/ 

B 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko ze świetlicy osobiście lub wyrażam zgodę na odbiór 

dziecka przez niżej wymienione osoby (podać imię i nazwisko tych osób) 

 

matka dziecka: 

 

ojciec dziecka: 

 

osoby upoważnione przez rodziców do odbioru Ich dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 

( proszę pamiętać o podaniu numeru i serii dowodu osobistego osoby upoważnionej 

przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru Ich dziecka ze świetlicy szkolnej) 

 

1 
..............................................................................  

2 
.............................................................................. 

3 
.............................................................................. 

 
.............................................................................. 

 /data, podpis rodzica, opiekuna/ 

 

 

 

 

 

Ważna klauzula informacyjna zgodna z art.14 RODO: 

Dotyczy osób upoważnionych przez rodziców do odbioru Ich dziecka ze świetlicy szkolnej: 

Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię, nazwisko, numer i seria dowodu 

osobistego) są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 

danych (RODO) przez Szkołę Podstawową Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce -

leszczynach z siedzibą przy ul. Szkolnej 3 w celu umożliwienia Państwu odbioru  dziecka  ze 

świetlicy szkolnej………. ………………………………...(imię i nazwisko odbieranego  ze 

świetlicy dziecka). 

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców dziecka, tj. ………. 

…………………………………………………………………………………………... 
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Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich 

poprawiania, a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich 

danych osobowych. Dane udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz. UE. L nr 119, str. 1) - art. 

14.  

 

 

Podpis osób wskazanych przez rodziców w karcie zgłoszenia, upoważnionych do odbioru Ich 

dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 

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

 

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

 

Jednocześnie oświadczam, że ponoszę odpowiedzialność za bezpieczeństwo  mojego 

dziecka w drodze ze szkoły do domu pod opieką upoważnionych  przeze mnie ( wyżej 

wymienionych) osób.  

 

Ponadto zobowiązuję się  ( przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie) zgłaszać 

wychowawcom świetlicy zmian dotyczących czasu pobytu mojego Dziecka w świetlicy 

szkolnej oraz Jego nieobecności. 
 

Zobowiązuję się również do informowania ww. wychowawców (także przez e-dziennik 

lub telefonicznie) o zmianach dotyczących powierzenia opieki nad moim dzieckiem 

innym osobom ( nie ujętym wcześniej w niniejszej deklaracji) - co będzie wiązało się  

 z podaniem wychowawcom świetlicy do wiadomości danych  osób mających odebrać 

moje dziecko z zajęć świetlicowych ( imię , nazwisko, numer i seria dowodu osobistego 

upoważnionej przeze mnie osoby). 

 

W razie nie dotrzymania formalności w tym zakresie, przyjmuję do wiadomości, że 

moje dziecko nie zostanie wydane osobom postronnym ( nie zdeklarowanym w 

niniejszym dokumencie). 

 
……………………………………………….( podpis rodziców) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-15528.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-15528.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-15528.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-15528.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bezpieczenstwo-i-opieka/organizacja-pracy/rozporzadzenie-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-2016679-z-dnia-27-kwietnia-2016-r.-w-sprawie-ochrony-osob-fizycznych-w-zwiazku-z-przetwarzaniem-danych-osobowych-i-w-sprawie-swobodnego-przeplywu-takich-danych-oraz-uchylenia-dyrektywy-9546we-ogolne-rozporzadzenie-o-ochronie-danych-dz.urz.ue-l-1191-15528.html
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INFORMACJA O GODZINACH POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

WYMAGANE JEST PODANIE DOKŁADNEGO CZASU POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ 

( tzn.: OD – DO) 

przed rozpoczęciem lekcji/ po zakończeniu lekcji 

PONIEDZIAŁEK 
....................................../....................................... 

WTOREK 
....................................../....................................... 

ŚRODA 
....................................../....................................... 

CZWARTEK  
....................................../....................................... 

PIĄTEK 
....................................../....................................... 

 
.............................................................................. 

 
/data, podpis rodzica, opiekuna/ 

 

 

 

 

 

                                                                            

Wychowawcy świetlicy: 

Dominika Machulec,  

Urszula Strzelczyk 

 

tel. kontaktowy:  032 4312 946  

 

Oświadczam, że zapoznałem się z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ, znajdującym się 

na stronie internetowej szkoły - w zakładce ŚWIETLICA i zobowiązuję się respektować zapisy w 

nim zawarte.  

 

……………………………………………...  

Podpis rodzica/opiekuna prawnego ucznia  

 

 

Pytania, informacje różne, sprawy organizacyjne należy zgłaszać wychowawcom świetlicy za 

pomocą dziennika elektronicznego lub telefonicznie. Szereg informacji n/t organizacji pracy 

świetlicy i jej bieżącego funkcjonowania znajdą Państwo w ZAKŁADCE „ŚWIETLICA 

SZKOLNA” - na głównej stronie internetowej szkoły. 

 


