
              KARTA ZGŁOSZENIA  DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

                                         NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

 

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

                       do świetlicy szkolnej w S.P. nr2 w Świerklanach 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

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

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

 

GODZINY POBYTU DZIECKA NA ŚWIETLICY 

 

 Rano   (od …...do....) Po południu   (od........do.......) 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek   

piątek   

 

 

     II.  Dane rodziców/opiekunów dziecka 

 

Matka: …..................................................................................       …..................................... 

                      (imię i nazwisko)                                                               (nr telefonu) 

 

Ojciec:.......................................................................................        …................................... 

                       (imię i nazwisko)                                                              (nr telefonu) 

 

    III. Oświadczenie rodziców/opiekunów o zatrudnieniu 
 

Matka dziecka: …........................................................................... oświadczam, że 

                                         (imię i nazwisko) 

Proszę podkreślić odpowiedni punkt : 

 

a. Pracuję zawodowo w pełnym/niepełnym wymiarze godzin 

   

 Miejsce zatrudnienia..................................................................................................................... 

 

b. Jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej 

 

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

                                                                                                                             (podpis matki) 

 

Ojciec dziecka: …........................................................................... oświadczam, że 

                                         (imię i nazwisko) 

Proszę podkreślić odpowiedni punkt: 

 



a. Pracuję zawodowo w pełnym/niepełnym wymiarze godzin 

    

Miejsce zatrudnienia..................................................................................................................... 

 

b. Jestem pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu i 

przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej 

 

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

                                                                                                                             (podpis ojca) 

IV. Oświadczenie rodziców/opiekunów o przebywaniu na urlopie 

 

Oświadczam, że w chwili obecnej nie przebywam na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, 

zdrowotnym i wychowawczym 

 

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

                                                                           podpis matki                       podpis ojca 

 

V. Oświadczenie rodziców o sposobie odbierania dziecka ze szkoły 
1. Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy (dziecko musi mieć 

ukończone 7 lat, może opuścić świetlicę wyłącznie o zadeklarowanej przez rodzica 

godzinie, w przypadku konieczności wcześniejszego wyjścia proszę o pisemną informację) 

 

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

                                                                                             (podpis rodzica) 

 

2. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez rodziców lub niżej 

wymienione pełnoletnie osoby – proszę napisać imię, nazwisko oraz stopień pokrewieństwa 

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

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

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

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

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

 

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

                                                                                            (podpis rodzica) 

 
Przyjmuję do wiadomości ,że 

1. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Świerklanach 

2. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie pod numerem 324304187 lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora 

3. Z Inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych przez telefon 668620696 

4. Podstawą prawną przetwarzanie danych osobowych, w przypadku dziecka oraz rodziców/opiekunów prawnych, jest 

wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust.1 pkt c), a w przypadku osób 

upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy, jest zgoda osoby, której dane dotyczą (Artykuł 6 ust. 1 pkt o 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

5. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora. Dane osobowe mogą 

zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt prowadzonych przez 

Administratora 

8. Mam prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

9. W przypadku danych osobowych dziecka, rodziców/opiekunów podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

wynikające z Art. 105.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Szkoła Podstawowa oraz szkoła prowadząca 

kształcenie specjalne, o której mowa w w art. 127 ust. 1 w/w ustawy jest obowiązana zapewnić zajęcia świetlicowe dla 



uczniów, którzy pozostają w szkole  dłużej  - na wniosek rodziców ze względu na czas pracy rodziców 

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy jest 

dobrowolne. Niewyrażenie zgody uniemożliwi tym osobom odbiór dziecka ze świetlicy 

11. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2  , 00-193 Warszawa) 

12. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 

 

Podpisy rodziców                                      Podpisy osób upoważnionych do odbioru dziecka 

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

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

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

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

 

 

VI. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy dostępnym na terenie szkoły,  

w dzienniku Librus i na stronie internetowej szkoły oraz zobowiązuję się do przestrzegania 

go i ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy 

   

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

               (  data i podpis rodziców) 


