
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ, ROK SZKOLNY 2022/2023 
 
1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.45 – 16.00. 
2. Stałą opiekę w świetlicy organizujemy wyłącznie dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej. Pierwszeństwo w przyjęciu mają 

dzieci rodziców pracujących. 
3. Opieką świetlicy obowiązkowo objęte są wszystkie dzieci dojeżdżające od czasu zakończenia zajęć do odwozów. 
4. Uczeń przebywający pod opieką nauczyciela świetlicy zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu świetlicy,                     

zapisów dotyczących świetlicy ujętych w statucie szkoły oraz zarządzeń dyrektora w zakresie organizacji zajęć opiekuńczo- 
wychowawczych w Szkole Podstawowej w Sztutowie. 

5. Każdorazowa zmiana decyzji dotycząca godzin wyjścia ucznia ze świetlicy (bądź odbioru przez osobę inną                                  
niż upoważniona w karcie) musi być udokumentowana pisemnie przez rodziców. 

6. Dziecko nieodebrane ze świetlicy o wyznaczonej godzinie zostanie zwolnione do domu na wyłączną odpowiedzialność 
rodziców opiekunów. 

7. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za uczniów zapisanych do świetlicy, jeśli w wyznaczonych godzinach 
nie przyjdą na zajęcia świetlicowe. 

DANE DZIECKA (należy wypełnić drukowanymi literami) 

Nazwisko i imię ucznia  

Data urodzenia  

Klasa  

Nazwisko i imię matki/ opiekuna  

Numer telefonu do matki/ opiekuna  

Numer telefonu do pracy matki  

Nazwisko i imię ojca/ opiekuna  

Numer telefonu do ojca/ opiekuna  

Numer telefonu do pracy ojca  

Adres zamieszkania dziecka  

OŚWIADCZENIE 

Dziecko będzie przebywało w świetlicy w godzinach  OD DO 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek   

piątek   

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy szkolnej przez (prosimy podać 
nazwisko i imię upoważnionej osoby oraz numer telefonu): 
Uwaga– zgodnie z obowiązującymi procedurami osoby dorosłe nie 
powinny bez potrzeby przebywać na terenie placówki, zaleca się 
korzystanie z domofonu i przestrzeganie procedur wewnętrznych. 

Opiekun I 

Opiekun II 

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka                        
do domu po zajęciach świetlicowych o godzinie: 

 
 

poniedziałek  

wtorek  

środa  

czwartek  

piątek  

Biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie drogi do domu. 

UWAGI DOTYCZĄCE STANU ZDROWIA DZIECKA 

Prosimy podać na jakie przewlekłe choroby dziecko 
choruje i czy przyjmuje leki  

 

INNE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIECKA WAŻNE DLA OPIEKUNÓW ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Zapoznałem/am się z Regulaminem świetlicy, zapisami statutu szkoły dotyczącymi funkcjonowania świetlicy oraz procedurami 

dotyczącymi zajęć opiekuńczo- wychowawczych dla szkół podstawowych w Szkole Podstawowej w Sztutowie AKCEPTUJĘ JE                             

I POTWIERDZAM WOLĘ UCZESTNICZENIA DZIECKA w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.  

…………………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                          (imię i nazwisko rodzica/ opiekuna, data) 

 
 
 



Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej. 
 
Imię i nazwisko dziecka………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierać własne dziecko ze świetlicy szkolnej: 
1.…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………............ 
imię i nazwisko matki/ opiekuna prawnego 

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………. 
imię i nazwisko ojca/ opiekuna prawnego 
 

Jednocześnie upoważniamy do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej następujące osoby: 
1.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
imię i nazwisko 
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                            
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji osób 
upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka ze szkoły w trakcie trwania danego roku szkolnego.  
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, która dołoży wszelkich starań, aby dane 
były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.  

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu. 
 
………..…………., dnia ………………………………… ……………………………………………………...  
miejscowość /podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/  

 
Cofnięcie upoważnienia dla …….………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………  
 
…………………., dnia ……………………… ……………………………………………..…………………  
 miejscowość podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/  
 

2.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko  
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r.. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 
RODO)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu dla potrzeb dokonywania weryfikacji 
osób upoważnionych przez rodziców/ prawnych opiekunów/ do odbierania ich dziecka ze szkoły w trakcie trwania danego roku szkolnego.  
Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie, która dołoży wszelkich starań, aby dane 
były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.  

 
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną RODO zamieszczoną na końcu niniejszego dokumentu. 
…………….……., dnia ……………………… ……………………………………………….…………………...  
 miejscowość /podpis osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka/  

 
 
Cofnięcie upoważnienia dla …….………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………  
 
……………..……., dnia ……………………… ……………………….………………  
 miejscowość podpis matki lub ojca /opiekuna prawnego/  

 
Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną 

powyżej, upoważnioną przez nas osobę. 
 
…………………., dnia ……………………… ………………………………………………………………………………………………………………..... 
 miejscowość podpis matki/ opiekuna prawnego/ podpis ojca/ opiekuna prawnego/  

 
 

Oświadczenie dotyczące odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego 
 
Oświadczam/y, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.  
 
………….…………………., dnia ……………………… …………………………………..……………………………..... 
 miejscowość podpis matki /opiekuna prawnego/ podpis ojca /opiekuna prawnego/ 



 
 

KLAZULA INFORMACYJNA 
dla osób upoważnionych do odbioru dziecka/dzieci. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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, zwanym dalej „RODO”, jako administrator danych osobowych przekazujemy informacje                 
o przetwarzaniu danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie.  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie. 
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.  
3. Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Henzler. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy                                            

za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem inspektor@cbi24.pl. 
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.  
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawarł lub zawrze w przyszłości umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych.  

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności upoważnienia do odbierania dziecka/dzieci                                
z przedszkola lub do czasu wycofania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

7. Przysługuje Państwu prawo do:  
1) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych,  
2) sprostowania i uzupełnienia danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,  
3) usunięcia przetwarzanych danych,  
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych,  
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie narusza 

przepisy RODO,  
6) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych- w takim przypadku z tym samym dniem traci moc upoważnienie Państwa                   

do odbierania dziecka/dzieci z przedszkola.  
8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.  

 
Administrator Danych Osobowych 

 
 
 
 


