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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Rok Szkolny 2020/2021 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA 

Imiona i nazwisko  

Klasa  

Data i miejsce urodzenia  

Adres zamieszkania  

 

II. DANE OSOBOWE RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

Imiona i nazwiska rodziców 

(opiekunów prawnych) 

Numer telefonu kontaktowego 

  

  

 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów prawnych) 

MATKA OJCIEC 

  

 

Matka pracuje TAK NIE 

Ojciec pracuje TAK NIE 

Miejsce pracy matki  

Godziny pracy matki  

Aktualny telefon do pracy  

Miejsce pracy ojca  

Godziny pracy ojca  

Aktualny telefon do pracy  

 



 

 

III. INFORMACJE O DZIECKU 

Informacje o zdrowiu dziecka (choroby, 

alergie, itp.) 

 

Zainteresowania dziecka  

 

 

IV. INFORMACJE DZIECKA O CZASIE POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

Dzień tygodnia/godziny pracy świetlicy Godzina przyjścia Godzina wyjścia 

Poniedziałek      7:45 – 8:45;  12:30 – 15:30   

Wtorek         7:45 – 8:45;  12:30 – 15:30   

Środa          7:45 – 8:45;  12:30 – 15:30   

Czwartek        7:45 – 8:45;  12:30 – 15:30   

Piątek            7:45 – 8:45;  12:30 – 15:30   

 

V. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka: 

Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Numer dowodu 

osobistego 

Numer telefonu 

    

    

    

 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu rodzice (opiekunowie prawni) 

zobowiązani są wypełnić oświadczenie: 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że dziecko……………………………………………….. może na moją 

odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej: 

 

Dzień tygodnia Godzina 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

 

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

informacje w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy. Osobom 

nieupoważnionym oraz w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających dzieci 

nie będą przekazywane. 

Mamy świadomość, iż świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 

od   7:45 do 8:45  (dla dzieci rozpoczynających lekcje od godz. 8:45) i  12:30 do 15:30 . 

……………………………………………. 

Podpis matki/ojca/lub opiekuna prawnego 

 

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek mojego dziecka, w tym imienia i 

nazwiska w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez świetlicę szkolną jego wyników przedmiotowych, 

osiągnięć i prac na stronie internetowej szkoły, w kronice szkolnej, a także w gablotach i tablicach ściennych 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. 

Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. 

…………………………………………... 



 

 

(data, podpis) 

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas organizacji 

konkursów, zawodów sportowych oraz innych uroczystości szkolnych na stronie internetowej szkoły, w kronice 

szkolnej, jak również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze oświadczenie jest ważne przez 

cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana  

w dowolnym czasie.    

…………………………………………... 

(data, podpis) 

 

 


