
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

rok szkolny 2021/2022 
 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

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

 
Klasa ....................................................................... 

 

Numery telefonów: 

 

1. Matka........................................................................................................................................................... 

 

2. Ojciec............................................................................................................................................................ 

 

3. Kontakt do osoby, która w czasie niedyspozycji rodziców będzie  „pod telefonem” 

i będzie mogła odebrać dziecko ze szkoły  

 

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

 

 

 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy): 

 

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

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

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

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

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

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

                                                   (data, podpis matki)  
 

..................................................................................................... 
                                                   (data, podpis ojca)  
 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

 

Oświadczam, że dziecko będzie odbierane przez następujące osoby: 

 
Matka:………………........……………………………………....numer dowodu: ……………….…………… 

Ojciec:……………………………………………………………numer dowodu:……………...……………... 

1) ……………………………………………………….......numer dowodu: ………………………………. 

2) ……………………………………………………….......numer dowodu: ………………………………. 

3) ……………………………………………………….......numer dowodu: ………………………………. 

4) ……………………………………………………….......numer dowodu: ………………………………. 

5) ……………………………………………………….......numer dowodu: ………………………………. 

 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 
 

1. Oświadczam, iż w przypadku odbioru dziecka przez osobę upoważnioną, w tym niepełnoletnią, 

biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego 

odbioru przez wskazaną wyżej, upoważnioną przeze mnie osobę. 

2. Zobowiązuję się do  niezwłocznego informowania szkoły na piśmie o zmianie danych zawartych 

we wniosku. 

3. Każdorazowe odstąpienie od ustalonego sposobu powrotu dziecka do domu będę potwierdzać na 

piśmie. 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż nauczyciel wychowawca klasy/grupy nie pozwoli opuścić szkoły 

dziecku na telefoniczną prośbę rodzica lub osoby upoważnionej. 

5. Zobowiązuje się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze szkoły. 

6. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w zajęciach, wyjściach i imprezach w godzinach pracy 

świetlicy. 

7. Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Świetlicy i akceptuję jego treść. 

8. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że zapoznałem/zapoznałam się z informacjami 

zawartymi we wniosku. 

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

                                                                      (data, podpis matki) 

 

..................................................................................................... 
                                                                      (data, podpis ojca) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgoda na samodzielne wyjścia dziecka ze szkoły 

Wyrażam zgodę, aby mój syn/córka samodzielnie opuszczał/a szkołę: 

 Codziennie po skończonych lekcjach 

Lub: 

 W poniedziałki po godzinie ……………….. 

 We wtorki po godzinie ……………………… 

 W środy po godzinie …………………………. 

 W czwartki po godzinie……………………… 

 W piątki po godzinie …………………………. 

 
Jednocześnie informuję, że biorę pełną odpowiedzialność za moje dziecko po opuszczeniu terenu 

szkoły.  

..................................................................................................... 
                                                                      (data, podpis matki) 

 

..................................................................................................... 
                                                                      (data, podpis ojca)  
 

Pouczenia 
1. Świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 kodeksu karnego - „Kto, składając 

zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 8” - oświadczam, że dane zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Przyjmuję do wiadomości, że Dyrektor szkoły może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających 
dane zawarte we wniosku, a których nie trzeba do niego załączać. 

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku oraz będących w 

dyspozycji szkoły dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu pobytu dziecka w świetlicy,  zgodnie z  

Rozporządzeniem 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; 

 
…………………………………………………………

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

       data i czytelny podpis matki/ojca/prawnego 

opiekuna 

  
Klauzula informacyjna dla Osób uprawnionych do odbioru dzieci ze świetlicy 

 

Informacja dla Rodziców/opiekunów prawnych, innych osób uprawnionych do odbioru dzieci 

Zgodnie z art. 13 oraz 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016) informuje się, iż: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Bednarska Szkoła Podstawowa, ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa 

2. W wyżej wymienionej placówce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem 

korespondencyjnym Bednarska Szkoła Podstawowa, ul. Kawalerii 5, 00-468 Warszawa oraz pod adresem e-mail: 

iodo@bednarska.edu.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO w celu prowadzenia ewidencji osób upoważnionych 

przez rodzica/ opiekuna prawnego do odbioru dziecka ze świetlicy, w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa dziecka w szkole, 

wynikającego ze statutu jednostki i z ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe. 

4. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy  

5. Każdy rodzic/opiekun prawnych, inna osoba uprawniona do odbioru dziecka posiada prawo do: 

 dostępu do danych osobowych,  

 sprostowania,  

 usunięcia 

 ograniczenia przetwarzania  

 odwołania uprzednio udzielonej zgody 
6. Rodzic/opiekun prawnych, inna osoba uprawniona do odbioru dziecka ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

8. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Rodzica/Opiekuna Prawnego Dziecka. 


