
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu 

na rok szkolny 2020/2021 
 

Świetlica szkolna przy ulicy Młyńskiej jest czynna od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 7.00 do 8.30 oraz od 11.30 do 16.00 w dni nauki szkolnej. 

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

2. Klasa ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

4. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………. 
 
DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW 
 
5. Imię i nazwisko matki ……………………………………………………………………………………………………. 

6. Nazwa i adres zakładu pracy ………………………………………………………………………………………….. 

7. Telefon do zakładu pracy ………………………………………………………………………………………………. 

8. Telefon komórkowy matki …………………………………………………………………………………………….. 

9. Imię i nazwisko ojca  ……………………………………………………………………………………………………… 

10. Nazwa i adres zakładu pracy ………………………………………………………………………………………… 

11. Telefon do zakładu pracy……………………………………………………………………………………………… 

12. Telefon komórkowy ojca………………………………………………………………………………………………. 
 
Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

…………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 
INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej 
uwagi ze strony wychowawcy)……………………………………………………………….................................. 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………….……
……………………………………………………………….…………………………………………………………………….………… 

…………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów 

DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z OPIEKI ŚWIETLICOWEJ 
- codziennie* 
- w wyznaczone dni oczekując na zajęcia dodatkowe* 

*niepotrzebne skreślić 



Dziecko będzie korzystało z opieki świetlicy od dnia …………………………………………………………….. 
w godzinach: 
 
Rodzic jest zobligowany do dokładnego podania godzin pobytu dziecka w świetlicy szkolnej 
z uwzględnieniem godzin zajęć dodatkowych odbywających się na terenie szkoły. 
 

Czas pobytu dziecka w świetlicy: 

Dzień tygodnia OD GODZINY DO GODZINY 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 

W godzinach zajęć dodatkowych odpowiedzialność za dziecko spada na osobę prowadzącą 
zajęcia dodatkowe.  
 
Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka do godziny 
16:00 

…………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

 

Dziecko będzie opuszczać świetlicę: 

( proszę zaznaczyć jedna odpowiedź ) 

a) samodzielnie ( dzieci powyżej 7 roku życia) o godzinie: ……………………………………………….……      

( należy koniecznie wpisać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy oraz deklarację o całkowitej 

odpowiedzialności za samodzielny powrót dziecka ze szkoły) 
 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót mojego dziecka ze 

świetlicy szkolnej do domu. 

 

data …………………                 ………………….…….………………………………… 

       podpis rodziców (opiekunów prawnych 

 

b) pod opieką 

(proszę o wypisanie wszystkich osób upoważnionych do odbierania dziecka ze świetlicy wraz ze wskazaniem 

stopnia pokrewieństwa czy rodzaju znajomości) 

 

 



 

 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Rodzaj 
pokrewieństwa 
lub znajomości 

Telefon kontaktowy osoby 
upoważnionej 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

3. 
 
 

  

4. 
 
 

  

5. 
 
 

  

 

 

Dziecko będzie odbierane przez starsze, niepełnoletnie rodzeństwo (imię i nazwisko) 

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

 

Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką rodzeństwa. 

…………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 
Podstawa prawna na podstawie RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 13 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L.119 4 
maja 2016) informuje się iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza 
w Świerklańcu 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach dydaktycznych, opiekuńczych, 
wychowawczych zgodnie z ustawą dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 
podstawie art. 6. Ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 
dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami ustawy. 



4. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo do wglądu danych osobowych dziecka oraz 
swoich, ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania 
uprzednio udzielonej zgody. 

5. Rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia 
potrzeby opuszczenia świetlicy w sposób inny niż wskazany powyżej (samodzielne 
wyjście, odbiór dziecka przez innego członka rodziny, znajomego czy rodzica innego 
ucznia) prosimy o dostarczenie PISEMNEJ informacji na ten temat.  
Informacja powinna zawierać datę, godzinę samodzielnego wyjścia lub dane 
osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka wraz z numerem dowodu 
osobistego i podpisem rodzica. 

2. Nie wypuszczamy dzieci ze szkoły po informacji telefonicznej, a także zwracamy się  
z prośbą o nie umawianie się z dziećmi pod szkołą. 

3. Każdy z uczniów powinien posiadać własne materiały do prac plastycznych 
realizowanych w ramach zajęć świetlicowych.  

 

…………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów 

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z regulaminem świetlicy szkolnej oraz akceptuję 
jego postanowienia.*** 

 

…………………………………………………………………. 
data i czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

 

 

***Regulamin świetlicy szkolnej dostępny jest na stronie internetowej szkoły.  

 


