
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

W  

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

 

I. DANE OSOBOWE DZIECKA: 

IMONA I NAZWISKO DZIECKA       ……………………………………………………………………. 

KLASA, WYCHOWACA                     ……………………………………………………………………. 

DATA I MIEJSCE URODZENIA         …………………………………………………………………..... 

ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA  ….……………………………………………………………….... 

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

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

MATKA/OPIEKUNKA PRAWNA 

IMIĘ I NAZWISKO     ……………….………………. .……………………………………………….. 

TELEFON ………………………………………………………………………………………………. 

 

OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY 

IMIĘ I NAZWISKO     ……………….………………. .……………………………………………….. 

ADRES  …………………………………………………………............................................................. 

TELEFON ………………………………………………………………………………………………. 

 

III. GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY 

SYN/ CÓRKA BĘDZIE PRZEBYWAĆ W ŚWIETLICY: 

 codziennie przed lekcjami od godziny:       ………………………………… 

 codziennie po zajęciach do godziny:           ………………………………… 

 w określone dni w godzinach:                      ………………………………… 

IV. KRYTERIA ZAPISÓW UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PRZYCZYNY UZASADNIAJĄCE UBIEGANIE SIĘ O MIEJSCE W ŚWIETLICY (NALEŻY 

PODKREŚLIĆ WYBRANĄ ODPOWIEDŹ): 

   dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt pracy obojga rodziców, 

   dziecko musi dłużej przebywać w szkole ze względu na fakt dojazdów do szkoły, 

   z innych przyczyn lub okoliczności – jakich? (proszę wymienić poniżej) 

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

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



V. INFORMACJE O DZIECKU, OŚWIADCZENIA I UPOWAŻNIENIA 

1. DODATKOWE  WAŻNE INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA PROCES OPIEKUŃCZY W SZKOLE 

(CHOROBA, ALERGIE,PRZYJMOWANE LEKI, itp.) 

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

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

2. ZAINTERESOWANIA DZIECKA 

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

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

3. DZIECKO BĘDZIE KORZYSTAŁO Z OBIADÓW           □    TAK             □     NIE 

 

4. ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ/ SAMODZIELNY POWRÓT 

     □ WYRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNY  POWRÓT MOJEGO DZIECKA DO DOMU  

O WYZNACZONEJ GODZINIE I BIORĘ PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECKO (dotyczy dzieci 

powyżej 7 lat). 

Proszę podać godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy    …………………………………. 

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

podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

 

      □  DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE ZE ŚWIETLICY PRZEZ RODZICÓW/OSOBY PEŁNOLETNIE 

DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY UPOWAŻNIAM: 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Telefon 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 



    □    DZIECKO BĘDZIE ODBIERANE PRZEZ NIEPEŁNOLETNIE RODZEŃSTWO  

(Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie mojego 

dziecka podczas powrotu do domu pod opieką niepełnoletniego brata/ siostry.) 

Imię i nazwisko dziecka  wiek/klasa 

  

  

  

 

……………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której danych rodzic nie umieścił w karcie 

zapisu dziecka do świetlicy. W takim przypadku rodzic zobowiązany jest poinformować o tym nauczyciela 

świetlicy, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemne oświadczenie od rodziców/opiekunów 

prawnych. 

 

VI. OŚWIADCZENIA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH  

  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych oświadczam, że przedłożone przeze 

mnie w niniejszej karcie zapisu dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Ja, niżej podpisany/a zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 7 RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych oraz danych mojego dziecka, które podałam/łem dodatkowo w pkt. 4 wniosku.  

 

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z 

zapisem dziecka na zajęcia świetlicowe. Oświadczam, że zapoznałam (-em) się z informacjami na temat 

przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu do świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 

14 im. Stanisława Staszica w Pabianicach, reprezentowanej przez Dyrektora, z siedzibą ul. Ostatnia 15a, 95-200 

Pabianice, adres poczty e-mail: sekretariat@spnr14pabianice.pl  tel.: (42)2156253 Dane kontaktowe inspektora 

ochrony danych: Pan Wojciech Byrski, e-mail: sp14pabianice@inspektor-danych.info   tel.:691 281 107 

Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

1) udzielonej przez Panią/Pana zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia 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 dalej RODO) w zakresie podania dodatkowych danych w pkt 4.  

2) obowiązków prawnych, które ciążą na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności 

związanych z działalnością wychowawczą, opiekuńczą oraz innymi działaniami statutowymi w 

związku z zapisem dziecka na świetlicę, wynikającymi w szczególności z ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017 poz. 1646). 

3) Pani/Pana dane osobowe, pozyskane od opiekuna prawnego dziecka, będą przetwarzane w celu 

identyfikacji osoby upoważnionej przez rodzica/opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze świetlicy 

szkolnej, na podstawie  przepisów: Kodeks Cywilny, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz w celu 

wypełnienia obowiązku prawnego na Administratorze w związku z realizacją zadań własnych na 

podstawie (art. 6 ust. 1 lit c RODO). 

Z pełną treścią obowiązku informacyjnego i zasadami przetwarzania danych osobowych można zapoznać się 

pod wskazanym adresem https://spnr14pabianice.pl/  

 Oświadczam, iż zapoznałem/ łam się z obowiązującym regulaminem świetlicy. 

 

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

( podpis matki/ opiekuna prawnego)                                               (podpis ojca/ opiekuna prawnego)  
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