
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W PRZYŁĘKACH 

DANE DZIECKA: 

1. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… klasa………………..… 

2. Data urodzenia……………………………………………………………………………………………………………. 

3. Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………….. 

4. Dodatkowe informacje i uwagi dotyczące dziecka (stałą choroba, uczulenia, 

zainteresowania, zastrzeżenia itp.)*………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
*dane nieobowiązkowe 

 
DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW: 
 

1. Imię i nazwisko matki, telefon kontaktowy  
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Imię i nazwisko ojca, telefon kontaktowy 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE POWROTU DZIECKA ZE SZKOŁY: 
 
Dziecko ze świetlicy może byd odbierane tylko przez rodziców (opiekunów prawnych) lub 
osoby PISEMNIE  przez nich upoważnione. O wszelkich zmianach dotyczących trybu 
odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie 
upoważnioną, samodzielny powrót – dotyczy dzieci starszych) rodzice muszą powiadomid 
wychowawców świetlicy na piśmie – z datą i podpisem. Bez takiego upoważnienia dziecko 
nie może opuścid świetlicy. Na telefoniczne prośby rodziców dzieci nie będą zwalniane do 
domu. W przypadku nieobecności dziecka w świetlicy wychowawca świetlicy nie ponosi 
odpowiedzialności za dziecko. 
 
 



Oświadczam, że dziecko będziemy  odbierad  ze świetlicy osobiście lub przez niżej 
upoważnione osoby: 
 

1. ………………..……………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)                                                (stopieo pokrewieostwa) 
 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
               (imię i nazwisko)                                                (stopieo pokrewieostwa) 
 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(imię i nazwisko)                                        (stopieo pokrewieostwa) 
 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko)                                                (stopieo pokrewieostwa) 

 
 

        ………………………………………………….. 
                                                                                                            Data, podpis rodzica/opiekuna 
*wypełnid w przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu 

Oświadczam, że moje dziecko będzie samodzielnie wychodziło i  wracało do domu. 

Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialnośd za dziecko w drodze do domu. 

Godziny samodzielnego powrotu dziecka do domu: 

- Poniedziałek ……………………………………………………………….. 

- Wtorek ……………………………………………………………………….. 

- Środa …………………………………………………………………………… 

- Czwartek …………………………………………………………………….. 

- Piątek …………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………….. 
                                                                                                           Data, podpis rodzica/opiekuna 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami regulującymi funkcjonowanie świetlicy 
szkolnej i zobowiązuję się do ich przestrzegania. 

………………………………………………….. 
                                                                                                            Data, podpis rodzica/opiekuna     
         

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH UCZNIA 

1. Podane przez Paostwo dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust 1 pkt a 
oraz w zw. z art. 9 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 (RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 
2018r (Dz.U. z 2018r. poz. 1000). 
2. Ponadto zgodnie z art. 13 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 (RODO), informuje Pana/Panią, że: 
a) Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach 
ul. Zabytkowa 5 
86-005 Przyłęki  
Reprezentowana przez Dyrektora 
b) Paostwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6.1.a oraz art.9.2.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 (RODO).  

c) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale ich niepodanie spowoduje 

brak możliwości realizacji zadania. 

d) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres pobytu dziecka w świetlicy oraz przez 

okres przewidziany przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentów oraz odrębnymi 

przepisami. 

e) Posiada Pan/ Pani prawo do: 

• żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania; 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia 

danych; 

• prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnośd z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

• wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Paostwa danych osobowych można 

kontaktowad się z Naszym Inspektorem Ochrony Danych: Sebastian Kopacki - 

inspektor.rodo@gmail.com    

 

 

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

     (miejscowośd, data)                                            (czytelny podpis rodzica, opiekuna prawnego) 

 



REGULAMIN PRACY ŚWIETLICY 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.30 do 17.00. 

2. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze 

świetlicy. Nieodebranie dziecka do godz. 17.00 będzie zgłaszane dyrekcji szkoły i 

wychowawcy klasy.  

3. Wychowawcy świetlicy ponoszą odpowiedzialnośd za dziecko od momentu wejścia 

dziecka do świetlicy do momentu odebrania go przez osoby do tego uprawnione. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy szkolnej. 

Obowiązkiem dziecka jest zgłosid swoje przyjście do wychowawcy świetlicy. 

5. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające  w szkole przed godz. 6.30. 

6. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełniania karty zgłoszenia oraz 

aktualizacji danych. 

7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszone lub 

pozostawione w niej przedmioty osobiste uczniów (zabawki, telefony itp.) 

8. Odbierad dziecko ze  świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni lub osoby 

przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko ze 

świetlicy zobowiązana jest powiadomid o tym wychowawcę świetlicy. 

9. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą samodzielnie 

wychodzid ze świetlicy do domu muszą swoje wyjście zgłosid wychowawcy świetlicy. 

10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. 

odbieranie dziecka przez osobę dotąd nie upoważnioną, samodzielne wyjście itp.) 

rodzice muszą powiadomid wychowawców świetlicy na piśmie ( z datą i podpisem). 

Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścid świetlicy. 

11. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych 

zasad, dotyczących przede wszystkim bezpieczeostwa pobytu w świetlicy, 

kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz do poszanowania 

sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

12. W świetlicy obowiązuje obuwie zmienne. 

13. Wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem świetlicy rodzice mogą zgłaszad i 

omawiad z wychowawcą świetlicy. 

 

................................................................ 
data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 
Dziecko zostało przyjęte do świetlicy w dniu …………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………. 
                                                                                                           Podpis wychowawcy 

 


