
Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sarzynie 
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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

w Szkole Podstawowej w Sarzynie 
NA ROK SZKOLNY ............ / ............ 

(Kartę wypełniają i składają w Świetlicy rodzice lub prawni opiekunowie dziecka do 4 września) 

 

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

Data urodzenia dziecka............................................................................................  Klasa...................................................... 

Adres zamieszkania dziecka .................................................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych): 

1. matki ............................................................................................................................................. 

2. ojca ................................................................................................................................................ 

Miejsce  pracy rodziców: 

1. matki ............................................................................................................................................................... 

2. ojca .................................................................................................................................................................. 

Numery telefonów – prywatny                                     Numery telefonów – zakład pracy 

1. matki ...............................................                                            1. matki ........................................................ 

2. ojca ..................................................                                             2. ojca ........................................................... 

Dowóz i odbiór dziecka ze szkoły: 

1. osobisty  

2. autobus szkolny 

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

wychowawcy): ........................................................................................................................................................................... 

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

Dziecko będzie przebywać w Świetlicy Szkolnej w następujących dniach i godzinach: 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godziny       

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

         (data, podpis rodziców/opiekunów) 
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INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 
 

   Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie ................................................................................................................ 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby i wyrażam 

zgodę na okazanie dowodu osobistego w celu zweryfikowania tożsamości: 

 

1. ......................................................................................  3.    ........................................................................................... 
                                           (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa)                                                           (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa) 

2. ......................................................................................  4.   ............................................................................................ 
                                          (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa)                                                            (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa 

   Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej: 

 

1. .......................................................................................  2.    .......................................................................................... 
                                     (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa)                                                           (imię i nazwisko - stopień pokrewieństwa 

Mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy, czyli 

od godz. 6.30 do godz. 16.00. 

Sarzyna, dnia ..............................................                         ..................................................................................................... 

                       (podpis rodziców/opiekunów) 

WAŻNE  INFORMACJE 
 

1. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 6.30-16.00, od poniedziałku do piątku.  
2. Na zajęcia świetlicowe przyjmowani będą uczniowie, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas 

pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki                   

w szkole.  

3. Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych                

(w szczególności kaszel, gorączka). W przypadku zaobserwowania wymienionych objawów dziecko zostanie 

odizolowane od innych osób, a rodzice zostaną  niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania dziecka  ze 

świetlicy. 

4. Dziecko przyjęte do świetlicy należy  zaopatrzyć w wyprawkę. 

5. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu. 

6. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci ze świetlicy powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu 

min. 1,5m od innych, 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi). 

7. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy.  

8. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie swojej obecności u wychowawcy, po wejściu do świetlicy. 

9. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede 

wszystkim bezpieczeństwa, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu 

stanowiącego wyposażenie świetlicy. Nie przestrzeganie w/w zasad może skutkować skreśleniem z listy uczniów. 
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10. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

11. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. 

12. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy (np. do 

toalety, biblioteki, itp.) 

13. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. 

14. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji 

danych. 

15. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. Wybierając dziecko, nie 

wchodzą do sali świetlicowej (oczekują przy drzwiach sali) i  proszą wychowawcę o wydanie dziecka  . 

16. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na samodzielny powrót do domu, muszą swoje wyjście 

zgłosić wychowawcy  pełniącemu dyżur. 

17. Każdorazowe zmiany dotyczące trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą składać na piśmie                                      

u wychowawców świetlicy. 
 

Sarzyna, dnia ..............................................                            ..................................................................................................... 

                        (podpis rodzica, 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 Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Sarzynie im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Sarzyna 1265,  

tel: 172413859 mail: sp_sarzyna@o2.pl   

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel: 534948423 lub adresem email: edyta.leja@gmail.com 

3. Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu zapewnienia opieki 

świetlicowej.  

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

5. Dane Pana/Pani będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem archiwizowania  i przechowywania dokumentacji z organizacji pracy 

świetlicy szkolnej.  

6. Jednocześnie informujemy, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych.  

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przenoszenia danych, ograniczenia 

przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie są one przetwarzane na podstawie przepisów prawa.  

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem 

możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez wskazane osoby.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka zawartych w karcie dla potrzeb związanych z zapisem dziecka 

do świetlicy szkolnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). Z dniem 25 

maja 2018r. dane zawarte w karcie przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 w 

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

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych). 

 

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

        Miejscowość, data                                                                                                                                             podpis rodzica/prawnego opiekuna 

                             

Uwagi i prośby: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

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

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

Decyzja o przyjęciu: ………………………………………………………………………………………………………… 
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