
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
NA ROK SZKOLNY …………. / ………….

Miejscowość Data

Dane dotyczące dziecka
Imię i nazwisko Klasa

Dane dotyczące matki / prawnego opiekuna dziecka
Imię i nazwisko 

Numer telefonu

Numer dokumentu tożsamości

Matka dziecka pracuje zawodowo *TAK       *NIE          /*niepotrzebne skreślić/ 

Dane dotyczące ojca / prawnego opiekuna dziecka
Imię i nazwisko 

Numer telefonu

Numer dokumentu tożsamości
Ojciec dziecka pracuje zawodowo *TAK       *NIE          /*niepotrzebne skreślić/ 

Informacje dotyczące powrotu dziecka do domu
**Nie wyrażam zgody na samodzielny powrót dziecka   
Deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy w poszczególne dni:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Od godz.

Do godz.

Upoważniam do odbioru dziecka następujące osoby:

1. ………………………………………………………………………………………………..
.

2. ………………………………………………………………………………………………..
.

3. ………………………………………………………………………………………………..
.

 LUB                        
**Wyrażam zgodę na samodzielny powrót dziecka:  *pieszo      *autobusem   /*niepotrzebne skreślić/

Wyjście 
dziecka ze 
świetlicy 
o godz.

 /**niepotrzebne skreślić, pozostawiając jedną możliwość powrotu dziecka/  



Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy udostępnionym na stronie internetowej 
szkoły. Zobowiązuję się do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy.

Zgodnie z art. 233 k.k., będąc świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, oświadczamy, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

…………………………………… ……………………………………
podpis matki/opiekuna prawnego podpis ojca/opiekuna prawnego

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. Karola Wojtyły w Czańcu informuje, że jest administratorem danych osobowych
zawartych                w dokumentach aplikacyjnych. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym
można skontaktować siępisemnie na adres Szkoły Podstawowej nr 2 w Czańcu, ul. Kard. Karola Wojtyły 119, 43-354
Czaniec  lub  na  adres  poczty  elektronicznej  sekretariat@sp2czaniec.edu.pl.  Dane  osobowe  kandydatów   oraz  ich
opiekunów prawnych będą przetwarzanedla potrzeb rekrutacji. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie ustawy
z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe.Dane  będą  udostępniane  przez  System  Informacji  Oświatowej  do
Ministerstwa  Edukacji,  Kuratorium Oświaty  oraz  pozostałychjednostek  wskazanych  na  podstawie  przepisów prawa.
Dane osobowe kandydatów oraz ich opiekunów prawnych będąprzetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
Osobom składającym aplikacje  przysługuje:  prawo dostępu do  swoichdanych oraz  otrzymania  ich  kopii;  prawo do
poprawiania  swoich  danych;  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  UODO  (naadres  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych). Podanie danych dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego jest obowiązkiemwynikającym z ustawy Prawo
oświatowe. Podanie danych jest konieczne do realizacji obowiązku szkolnego oraz obowiązkunauki. Niepodanie danych
może podlegać sankcjom wynikającym z ustawy Prawo oświatowe. Na podstawie udostępnianychdanych Administrator
nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie przewiduje się profilowania danych



Ważne informacje dla rodziców/opiekunów

1. Świetlica jest czynna do godziny 16.00. 
2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 
3. Nie podlega opiece dziecko, które nie dotrze do świetlicy. 
4. Obowiązkiem dziecka jest zgłoszenie nauczycielowi swojego przyjścia do świetlicy lub jej

opuszczenia.
5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania zasad zachowania

w świetlicy oraz czynnego udziału w zajęciach. 
6. Odbierać dziecko mogą jego rodzice/opiekunowie lub osoby wskazane przez rodzica 

w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”. 
7. Każda osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest ten fakt zgłosić wychowawcy. 
8. Uczniowie posiadający pisemną zgodę rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy

do domu, po zgłoszeniu wyjścia wychowawcy. 
9. Rodzice, których dziecko samodzielnie wraca do domu, ponoszą pełną odpowiedzialność za

jego bezpieczeństwo.
10. O wszelkich zmianach dotyczących trybu  odbierania dziecka ze świetlicy rodzice

muszą powiadomić wychowawców.
 


