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Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

 
 

Proszę o przyjęcie ............................................................................................................................... 
     (imię i nazwisko dziecka) 
 

ur. …..................... w …................................... ucznia obecnej klasy .............. do świetlicy szkolnej  

od dnia ...................... 

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

Imię i nazwisko rodziców/ opiekunów 

 

Matka .................................................................................... tel. ................................. 

 

Ojciec .................................................................................... tel. ................................. 

 

Dziecko będzie korzystać z opieki świetlicowej przed zajęciami edukacyjnymi od 6:00 do 8:00 

    TAK     NIE 

 

 

Oświadczam, że moje dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez: 

Imię i nazwisko, numer telefonu osoby  

upoważnionej do odbierania dziecka  

ze świetlicy szkolnej 

 

Stopień 

 pokrewieństwa 

 

Podpis i zgoda  

na okazanie dowodu osobistego 

w celu zweryfikowania  

tożsamości 
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Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście dziecka do stołówki szkolnej        TAK             NIE 

 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu.                          TAK              NIE 

 

Jeśli dziecko ma samodzielnie wracać do domu, proszę wpisać godzinę, do której powinno opuścić 

świetlicę: 

Poniedziałek .................................                                         

Wtorek .........................................   

Środa ............................................   

Czwartek ......................................    

Piątek ........................................... 

• Wychowawcy nie zwalniają dziecka ze świetlicy na telefoniczną prośbę. 

• Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru 

dziecka prosimy zgłaszać wychowawcom świetlicy. 

• Oświadczam, że poza godzinami pracy świetlicy ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpie-

czeństwo mojego dziecka. Przyjmuję do wiadomości, że świetlica przejmuje opiekę nad dziec-

kiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność u wychowawcy. 

• Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem 

faktycznym. Zobowiązuję się do ich aktualizacji w przypadku jakichkolwiek zmian. 

• Zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej RODO art. 13, osobom wskazanym 

przeze mnie do odbioru dziecka. 

• Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji dla 

potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami Rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

Oleśnica, dnia ........................ 

  

 

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

                czytelny podpis ojca (opiekuna)                                                                     czytelny podpis matki (opiekunki) 

 

 

 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Św. Jadwigi 1a, 56-400 Oleśnica 
2) kontakt z inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej nr 2 możliwy jest pod numerem tel. 608294903 lub adresem emailadamaszek@interia.pl 
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku z rekrutacją 

4) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat 

5) posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu do ich 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych * 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

7)podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa. 

mailto:adamaszek@interia.pl

