
 

                                                                                              

 

 

…...............................                  
                    Pieczątka szkoły 
         Świetlica SP 6 tel 684750990 
                                                            

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

 
             Stałą opieką świetlicową w Szkole Podstawowej nr 6 im. K. Makuszyńskiego objęte są dzieci rodziców/prawnych 

opiekunów pracujących oraz dzieci dojeżdżające oczekujące na zajęcia lub odjazd autobusu. 

Zapisanie  dziecka  do świetlicy w określonych przez rodzica godzinach oznacza, że dziecko ma obowiązek przybycia do 

świetlicy, podpisania listy obecności i przebywania  w zadeklarowanym  przez Państwa  czasie w pomieszczeniach świetlicy  pod 

opieką wychowawcy świetlicy. W tym czasie szkoła przyjmuje odpowiedzialność  za bezpieczeństwo dziecka. Rodzice biorą na 

siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka  – od momentu jego odbioru przez wskazaną 

poniżej upoważnioną przez rodziców osobę. Dziecko nie zostanie wydane osobie, której stan wskazuje na spożycie alkoholu. 
 

1. Dane osobowe dziecka 

Imiona i nazwisko 

 
 

Klasa  

Data i miejsce urodzenia  

 

Adres zamieszkania  

 

 

2. Dane osobowe rodziców lub opiekunów prawnych. 

 matka ojciec 

Imię i nazwisko 

 
  

Adres zamieszkania 

 
  

Telefon kontaktowy   

Miejsce pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pieczątka zakładu pracy, godziny pracy 

 

 

 

 
 

Pieczątka zakładu pracy, godziny pracy 

 

3. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej, która jest czynna od 7
00

do 15
30 

              

Oświadczam, że w roku szk. ................ moje dziecko będzie przebywać w świetlicy szkolnej w następujących godzinach: 

Dzień tygodnia Przed lekcjami Po lekcjach 

Poniedziałek od…………… do………….. od…………… do…………… 

Wtorek od…………… do………….. od…………… do…………… 

Środa od…………… do………….. od…………… do…………… 

Czwartek od…………… do………….. od…………… do…………… 

Piątek od…………… do………….. od…………… do…………… 
 
         Oświadczenie jest podstawą do zatrudnienia odpowiedniej liczby wychowawców  w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dzieci                        

w świetlicy szkolnej. Niezgodne z oświadczeniem uczęszczanie dziecka do świetlicy bez uprzedniego powiadomienia wychowawcy świetlicy, skutkuje 

skreśleniem z listy uczniów objętych opieką świetlicową. 
 



 

4. Informacja o odbiorze dziecka ze świetlicy szkolnej. 

 

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Numer dowodu osobistego Tel kontaktowy 

    

    

    

    

 

□ Wyrażam zgodę aby moje dziecko opuściło świetlicę  po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu wychowawcy świetlicy 

takiego zamiaru przez rodzica  dziecka. Fakt ten zostanie odnotowany w dzienniku świetlicy. 

□ Nie wyrażam zgody na telefoniczne zwolnienie mojego dziecka ze świetlicy szkolnej 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są wypełnić 

oświadczenie. 

Oświadczam że moje dziecko …........................................................może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić 

ze świetlicy szkolnej. 

Dzień tygodnia Godzina 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

 

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

zgłosić na piśmie wychowawcom świetlicy. 

5. Inne uwagi (np. ograniczenie praw rodzicielskich jednemu z rodziców) 

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

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

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

 

6. Oświadczenia i zobowiązania rodzica. 

 Oświadczam, że: 

- przedłożone przez nas informacje są zgodne ze stanem faktycznym, 
 - zostaliśmy zapoznani z obowiązkiem zgłoszenia przez dziecko obecności w świetlicy, 
 - przedstawiono nam konsekwencje samowolnego opuszczenia świetlicy lub niezgłoszenia się do niej  naszego dziecka 
 

 

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

podpis matki (opiekunki prawnej)                                                                  podpis ojca (opiekuna prawnego) 

 

…............................., dnia............................. 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Edukacyjny nr 1 w Świebodzinie 

reprezentowany przez Dyrektora  (adres: ul. Oś Łużyckie 28, 66-200 Świebodzin, tel. 68 475 22 76, 

e-mail: sekretariat@ze1swiebodzin.edu.pl). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej w czasie realizowania programów nauczania oraz zapewnienia opieki uczniom w trakcie prze-

bywania w świetlicy szkolnej. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archi-

walnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest ustawa z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1148). 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 - dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązania do 

ich podania. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym 

stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.   
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