
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Proszę o przyjęcie mojego dziecka …………………………………………………… klasa .............. do 

świetlicy szkolnej w roku szkolnym  …...................

Jednocześnie wyrażam zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i 

wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy.

OŚWIADCZENIE

Dane dziecka i rodziców:

Imię i nazwisko dziecka: .................................................................................................................

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego......................................................................................

Adres zamieszkania: ...................................................................................................................

Miejsce pracy …......................................................................

Telefon kontaktowy: .........................................................

Imię i nazwisko matki/opiekunki prawnej: .....................................................................................

Adres zamieszkania: ................................................................................................................

Miejsce pracy...................................................................................

Telefon kontaktowy: .........................................................

Dodatkowe informacje o dziecku ( stała choroba, uczulenia, zastrzeżenia itp.)

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

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

Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym i składając je jestem świadomy/a 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Niniejsze oświadczenie składane jest w oparciu o art. 75 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Składający oświadczenie podlega rygorowi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań na 

podstawie art. 233 §6 Kodeksu karnego.

Dubiecko, dnia.................................                                               ......................................................

                                                                                                        podpis składającego  oświadczenie
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INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY.

1. Oświadczam, ze wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy

szkolnej o godzinie……………………………….

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu.

             ……………………………………………….
/data, podpis rodzica, opiekuna/

2. Oświadczam, ze będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

1…………………………………………………………………………………………………………………

2…………………………………………………………………………………………………………………

3……………………………………………………………………………………………………………….…

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

                                                                                                   /data, podpis rodzica, opiekuna/

3. Dziecko jedzie do domu autobusem szkolnym………………………………………..
(tak/nie)

4.Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić samodzielnie

do  biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły.

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

                                                                                                   /data, podpis rodzica, opiekuna/

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości , że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

pozostającego na jej terenie w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy 

nauczycieli i wychowawców.

                                                                    

…………………………………………..

                                                                                                            /data, podpis rodzica, opiekuna/

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej ( na kartce lub w  

dzienniczku dziecka).
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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W trybie art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję:

◦ Administratorem  Pani(a)  danych  jest  Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im.  Ignacego  Krasickiego  w
Dubiecku z siedzibą w Dubiecku przy ul. Przemyskiej 6, reprezentowaną przez Dyrektora szkoły.

◦ W  Publicznej  Szkole  Podstawowej  wyznaczono  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można
skontaktować się przez: e-mail: iod@dubiecko.pl listownie na adres: ul. Przemyska 6, 37-750 Dubiecko.

◦ Pani(a) dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji  tożsamości  /  identyfikacji  osoby
odbierającej dziecko z świetlicy.

◦ Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej, przez cały okres
uczęszczania dziecka do świetlicy.

◦ Przysługuje  Pani(u)  prawo  do  cofnięcia  zgody  na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym  momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem.  Cofnięcie  zgody  będzie  skutkowało  brakiem  możliwości
uczęszczania dziecka do świetlicy.

◦ Przysługuje Pani(u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani(a) osoby, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.

◦ Przysługuje Pani(u) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nazwisko, imię) na podstawie 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).

…………………………………………..

                                                                                                            /data, podpis rodzica, opiekuna/
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