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……………………………………………………  
             (pieczątka szkoły) 

 
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wilczycach w roku szkolnym  2022/2023 

Uwagi: Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie dziecka. Za członków rodziny uważa się rodziców /opiekunów i dzieci oraz 

inne osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym, o ile pozostają na wyłącznym lub częściowym utrzymaniu tych rodziców. 

Miejsce pracy poświadczają zakłady pracy lub właściwe urzędy. 

Data złożenia wniosku (wypełnia osoba przyjmująca)……………………………………………………………………………… 

Proszę o przyjęcie do świetlicy …………………………………………………………… klasa ................ 
                                                           (imię i nazwisko dziecka) 
w następujących dniach i godzinach: 
 

 Podczas I zmiany  
(lekcje w godzinach 8-12:30) 

Podczas II zmiany  
(lekcje w godzinach 11:30-17:00) 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

Data urodzenia dziecka ……………………………………r.     miejsce urodzenia ……………………………………………… 

Adres zamieszkania dziecka ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów………………………………………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów……………………………………………………………………………………………… 

Telefon(y) kontaktowe do rodziców /opiekunów………………………………………………………………………………… 

Matka/prawna opiekunka pracuje w ……………………………………….……………………… w godz. …………………………… 
 
Telefon zakładu pracy ……………………………………………………………………… 

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

 
                                                                                                         Poświadczenie o zatrudnieniu 
                                                                                                            (pieczątka zakładu pracy) 
 
Ojciec/prawny opiekun pracuje w ……………………………………………………………….… w godz. ……………………………… 
 
Telefon zakładu pracy ……………………………………………………………………… 

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

 
                                                                                                         Poświadczenie o zatrudnieniu 
                                                                                                            (pieczątka zakładu pracy) 
 
Dodatkowe informacje o dziecku (np. przeciwwskazania, choroby) 

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

 
Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty oraz aktualizacji danych 
osobowych  

 Data…………………………………… Czytelny podpis rodziców (opiekunów) ……………………………………… 

 

http://www.sp39gliwice.eimperium.pl/dokumenty/kartadziecka.doc
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Oświadczam, że:  

1. Moje dziecko uczęszczające do świetlicy będzie odbierane najpóźniej do godziny 17.00  

2. Dziecko będzie odbieranie przez:  

a. rodzica /prawnego opiekuna…………………………………………………………………………………………………………… 
b. inną, niżej wskazaną osobę: 
 

1. Imię i nazwisko osoby 

upoważnionej,  

rodzaj zajęć  (np. judo) 

2. Seria i numer dowodu 

osobistego lub PESEL 
3. Numer telefonu 

3. Zapoznałem/-am się 

 z klauzulą informacyjną dot. 

RODO* oraz wyrażam zgodę 

na przetwarzanie moich 
danych osobowych 

wskazanych w kolumnie 1,2 i 

3 (podpis osoby wskazanej w 

kolumnie 1.) 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

3. Dziecko będzie korzystało z dowozu gminnego: TAK/NIE 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że wychowawca świetlicy nie odpowiada za 

bezpieczeństwo dziecka pozostającego w miejscach nie objętych opieką nauczyciela (poza 
świetlicą,  poza godzinami pracy) oraz oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność na 
siebie za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze z domu do świetlicy i ze świetlicy do 
domu. 

*KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy do 

wiadomości, że: 

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilczycach, tel. 713988002, 
e-mail: szkola@spwilczyce.com.pl, 

• dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) tj. zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, w celu 

umożliwienia odbioru dziecka z placówki 

• odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, itp.), 

a także podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie obowiązującego prawa 

• dane przechowywane będą przez okres ustalany odrębnie dla każdego celu przez administratora, na podstawie kategorii 

archiwalnej akt, 

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

• przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec 

przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z 

przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez  
e-mail: iod@lesny.com.pl 

Data……………………………            Czytelny podpis rodziców (opiekunów) …………………………… 

 
Szkolna Komisja Kwalifikacyjna na posiedzeniu w dniu …………………………r. 

 
• Zakwalifikowała ucznia od dnia …………………………..r. do korzystania z pobytu w świetlicy 
• Nie zakwalifikowała ucznia z powodu……………………………………………………………………………….   

Podpis przewodniczącego Komisji                                                     Podpisy członków Komisji 

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

 

mailto:iod@lesny.com.pl

