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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

I. Dane osobowe ucznia 

II. Dane rodziców/prawnych opiekunów 

Imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna Imię i nazwisko ojca/ prawnego opiekuna 

 
 

 

Adres zamieszkania matki/prawnego opiekuna Adres zamieszkania ojca/ prawnego opiekuna 

 
 

 

Telefony kontaktowe do matki/prawnego opiekuna Telefony kontaktowe do ojca/prawnego opiekuna 

 
 

 

Fakt samotnego sprawowania opieki prze jednego z rodziców/prawnych 
opiekunów lub pozbawienia praw rodzicielskich 

TAK NIE 

III. Dni oraz deklarowane godziny lekcyjne pobytu dziecka w świetlicy: 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

IV. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy: ( w przypadku dziecka 6-letniego wiek osoby odbierającej) 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej Stopień 
pokrewieństwa 

Kontakt telefoniczny Uwagi, wiek 
rodzeństwa 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

V. Dodatkowe informacje 

Samodzielny powrót ucznia ( w przypadku zaznaczenia tak należy złożyć pisemna informację o 
dniach i godzinach opuszczenia świetlicy przez ucznia 

TAK NIE 

 
VI. Informacje na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących w świetlicy: 

1. Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/ opiekunów w Sali świetlicowej. 

Rodzic zobowiązany jest doprowadzić dziecko do Sali świetlicowej i wprowadzić je do środka. Wychowawca 

świetlicy odpowiada za jego bezpieczeństwo od czasu wejścia ucznia do świetlicy. Obowiązkiem rodzica/ opiekuna 

jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy o zabraniu dziecka ze świetlicy. 

3. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na 

karcie zgłoszenia. 

4. Uczeń, który nie ukończył 7 –go roku życia nie może sam wyjść ze świetlicy do domu. W uzasadnionych 

przypadkach może być odebrany przez rodzeństwo mające co najmniej 10 lat ( po okazaniu pisemnej zgody 

rodziców). Podstawa jest ustawa z dn. 20 czerwca 1997r. „Prawo o ruchu drogowym” art.43.1 

Dane osobowe ucznia Klasa  

Nazwisko ucznia  
 

Imię ucznia  

Adres zamieszkania ucznia  
 

http://www.spmrozy.pl/
mailto:spmrozy@spmrozy.pl


5. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może dziecko posiadające pisemna zgodę rodziców/prawnych opiekunów na 

samodzielny powrót do domu. 

6.  Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przynoszenie prze uczniów wartościowych 

przedmiotów ( np. Telefony komórkowe, urządzenia typu MP3, elektroniczne zabawki, itp.) 

7. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy szkolnej i brać 

udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców. 

8. Wychowanek zostanie  skreślony z listy jeśli będzie nieobecny dwa tygodnie i rodzic nie usprawiedliwi jego 

nieobecności. 

 
VII.  Zobowiązuje się do: 

1. Dostarczenia wyprawki dla dziecka w postaci: ryza papieru, kredki bambino, plastelina, blok rysunkowy kolorowy 

oraz klej 

2. Punktualne odbierania dziecka ze świetlicy 

3. Zapoznanie się i przestrzegania Regulaminu, który obowiązuje w świetlicy SP Nr 1 w Mrozach 

4. Współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania dziecka. 

 

Informujemy, również, że przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się corocznie na podstawie pisemnego 

zgłoszenia rodziców, prawnych opiekunów poprzez wypełnienie karty zapisu. 

Oświadczenia: 

1. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych ( zgodnie z art. 233 kodeksu 

karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w oparciu  o kartę 

zgłoszenia dziecka do celów związanych z realizacją procesu opiekuńczo-wychowawczego  w świetlicy szkoły. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców/ prawnych opiekunów dzieci   

 w zakresie zapewnienia opieki świetlicowej 

 
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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL, 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda 

Traugutta w Mrozach, ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy zwany dalej Administratorem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: spmrozy@spmrozy.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie 

danych osobowych w celu zapewnienia opieki świetlicowej 

4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom. 

5. Dane Pana/ Pani będą przechowywane na czas zgodny z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania 

dokumentacji z organizacji pracy świetlicy szkolnej. 

6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań świetlicy szkolnej. 

7. 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 o ile nie są one przetwarzania na podstawie przepisów prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez wskazane osoby. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do (PUODO), gdy uzna  pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza 

przepisy w/w rozporządzenia. 

………………………………            …………………………………………………      ………………………………………………………….. 
          (miejscowość , data)                                 Podpis matki/ prawnej opiekunki                                         podpis ojca/ prawnego opiekuna 

 

 

Oświadczam, że dziecko będzie samodzielnie wracać ze świetlicy do domu i ponoszę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo 

 

………………………………            …………………………………………………      ………………………………………………………….. 
          (miejscowość , data)                                 Podpis matki/ prawnej opiekunki                                         podpis ojca/ prawnego opiekuna 



 

                                        

Zgoda Osoby Upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Romualda 

Traugutta w Mrozach w zakresie realizacji opieki świetlicowej, tj. odbioru ze świetlicy szkolnej ucznia/ 

uczennicy……………………………………………………..……………………….…. 

                         (imię i nazwisko ucznia/ uczennicy) 

 

 

………….……………………………………………………………………… 

Data i podpis osoby uprawnionej do odbioru dziecka 

 

UWAGA: Wypełnić należy tyle zgód, ile osób będzie uprawnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób upoważnionych do odbioru dzieci ze 

świetlicy szkolnej 

 

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 (4.5.2016 L 119/38 

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL, 

informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Romualda Traugutta w Mrozach, ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy zwany dalej Administratorem. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

spmrozy@spmrozy.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą w na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a ogólnego rozporządzenia 

j/w o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia opieki świetlicowej 

4. Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom. 

5. Dane Pana/ Pani będą przechowywane przez rok szkolny, którego dotyczy upoważnienie 

6. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań świetlicy szkolnej. 

7. 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 o ile nie są one przetwarzania na podstawie przepisów 

prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze 

świetlicy przez wskazane osoby. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do (PUODO), gdy uzna  pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych narusza przepisy w/w rozporządzenia. 

 

 


