
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W  PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3  W GRODKOWIE  

na rok szkolny …………………… 

 

 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka ...................................................................................................... 

ucznia klasy ............... do świetlicy szkolnej. 

I. Dane osobowe: 

Data i miejsce urodzenia dziecka ......................................................................................................... 

Adres zamieszkania............................................................................................................................... 

II. 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)  

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

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

 

III. Dane rodziców 

Matka dziecka Ojciec dziecka 

Imię i nazwisko: 

 

Imię i nazwisko: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Telefony kontaktowe: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

Miejsce zatrudnienia: 

 

 

 

IV. Inne uwagi o dziecku (stałe choroby, uczulenia, problemy rozwojowo-zdrowotne, 

zainteresowania………………………………………………………………………………………..

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

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

 

V. Dziecko będzie odrabiać zadania domowe pod opieką nauczyciela (właściwe zakreślić kółkiem): 

TAK                         NIE 

 

 

VI. Odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez (właściwe podkreślić): 



 RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 UPOWAŻNIONE OSOBY 

 BĘDZIE WYCHODZIĆ DO DOMU SAMODZIELNIE 

Odbiór dziecka lub samodzielne wyjście ze świetlicy o godzinie: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

12:00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

12:00 

        13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

12:00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

13.00 

14.00 

15.00 

16.00 

Właściwe godziny zakreślić.  

 

Wskazany odbiór dzieci każdego dnia o stałej porze. Aby odebrać dziecko i przyprowadzić na 

świetlicę rodzic wchodzi na teren podwórka szkolnego (wejście od ul. Morcinka, drzwi wejściowe 

za kuchnią). Do budynku rodzice nie wchodzą. Zajęcia świetlicowe odbywają się w godzinach 

6.30-16.00. 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny 

powrót dziecka do domu. 

 

Grodków, dn. ………………..       ……………………………                …………………………... 
                      podpis matki/ prawnej opiekunki            podpis ojca/ prawnego opiekuna 

 

 UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam/y następującą/e osobę/y: 

Imię i nazwisko 

powinowactwo 

Numer dowodu osobistego Numer telefonu 

   

   

   

   
 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze 

świetlicy przez osobę upoważnioną. 

 

Grodków, dn. ………………..       ……………………………                …………………………... 
                      podpis matki/ prawnej opiekunki            podpis ojca/ prawnego opiekuna 

 

 

 

 



 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie 

zapewnienia opieki świetlicowej 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 

Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3  

im. Józefa Lompy z siedzibą w Grodkowie przy ul. Morcinka 2, 49-200 Grodków reprezentowana przez 

Dyrektora Szkoły; 

2. inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy  

w Grodkowie jest Radca Prawny Pan Marcin Wilczek, e-mail. dziadkiewicz.kancelaria2@onet.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań wynikających z 

prawnych obowiązków ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie, 

w tym celów statutowych Szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres kształcenia dziecka w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie, a po zakończeniu kształcenia do czasu cofnięcia przez 

Panią/Pana zgody; 

5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

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

6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu należytego kształcenia 

dzieci, a w efekcie wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. 

Józefa Lompy w Grodkowie, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, konsekwencją zaś niepodania 

danych osobowych będzie niewykonanie czynności  w wyżej wymienionym zakresie. 

 

VII. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane w karcie  dane są zgodne  

z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.
2
 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy (dostępnym na stronie szkoły,  

w świetlicy i sekretariacie szkoły), zobowiązuję się do przestrzegania go i ścisłej współpracy  

z wychowawcami świetlicy. 

 

Grodków, dn. ………………..       ……………………………                …………………………... 
                      podpis matki/ prawnej opiekunki            podpis ojca/ prawnego opiekuna 
 
 

2 
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym 

lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

mailto:dziadkiewicz.kancelaria2@onet.pl

