
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETICY SZKOLNEJ 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MAŁEGO POWSTAŃCA W ŚWIĘCIEŃCU 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

I. Dane osobowe ucznia 

Imię i nazwisko  

Klasa  

Data urodzenia  

Adres zamieszkania  

 

II.Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

1. Matka…………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko/telefon kontaktowy) 

 

2. Ojciec…………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko/telefon kontaktowy) 

III. Czas pobytu dziecka w świetlicy: 

poniedziałek od godz……………………………….         do godz…………………………… 

wtorek  od godz……………………………….         do godz…………………………… 

środa  od godz……………………………….         do godz………………………  

czwartek       od godz………………………….                      do godz………………………  

piątek  od godz……………………………….         do godz…………………………  

IV. Osoby upoważnione do odbioru dziecka  

Lp. Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej 

Stopień pokrewieństwa Kontakt telefoniczny 

    

    

    

    

 

V. Dziecko korzysta z dowozu autobusem szkolnym: 

TAK  

NIE 

 

VI. Dziecko może odrabiać pracę domową w świetlicy szkolnej: 

TAK  

NIE 

 



VII. Ważne informacje dotyczące zdrowia dziecka (problemy zdrowotne, uwagi o dziecku) 

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

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

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy samodzielny powrót do domu. 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w oparciu o kartę zgłoszenia dziecka 

do celów związanych z realizacją procesu opiekuńczo – wychowawczego w świetlicy szkoły. Oświadczam 

jednocześnie, że zostaliśmy poinformowani, iż podanie danych zawartych w karcie jest dobrowolne. 

Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu. W przypadku 

złożenia karty dane osobowe w niej zawarte nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania innym 

podmiotom, z wyjątkiem podmiotów i okoliczności ich ujawnienia przewidzianych przepisami prawa. 

Zgodnie z dyspozycją art.32 Ustawy o ochronie danych osobowych każda osoba udostępniająca swoje dane 

osobowe ma prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych 

uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-16.00. 

 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy. Po godzinach 

pracy świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie prawni dziecka.  

3. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.  

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 

zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.  

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących 

przede wszystkim bezpiecznego pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.  

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie.  

7. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. 

do toalety, biblioteki, itp.) 

 

8. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie 

przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, tabletów itd.  

9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych.  

10. Zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy [np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd 

nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.] rodzice muszą zgłaszać u wychowawców świetlicy za pomocą 

dziennika elektronicznego. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy szkolnej. 

 

Święcieniec, dnia…………………………………..  

 

 

Podpis matki/prawnego opiekuna: ……………………….. Podpis ojca/ prawnego opiekuna: ……………..……… 


