
KARTA  ZGŁOSZENIOWA  DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

Drodzy Rodzice/Opiekunowie! 

W związku z koniecznością dostosowania się do zaleceń Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 

dotyczących pandemii COVID19 oraz biorąc pod uwagę warunki lokalowe świetlicy 

szkolnej, prosimy o rozwagę przy podejmowaniu decyzji 

 o zapisaniu dziecka na zajęcia świetlicowe. 

Rekomendujemy zapisywanie uczniów o najwyższej potrzebie, pozostających  

w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców, organizację dojazdu do szkoły 

lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. 

  

           Proszę o przyjęcie mojego dziecka ucznia klasy …........ do świetlicy szkolnej  

  w roku szkolnym 2020/2021. 

 

1.DANE OSOBOWE DZIECKA 

 

Imię i nazwisko ….................................................................................................. 

 

2. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

  

Matka.......................................................    Numer  telefonu................................... 

 

Ojciec .......................................................    Numer  telefonu................................... 

 

3 DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU 
(Jeżeli dziecko wymaga dodatkowej szczególnej opieki: alergie, choroby stałe, wady rozwojowe, 

przyjmowane leki, inne) 

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

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

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

4.INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY  

 

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

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełna odpowiedzialność za samodzielny powrót 

mojego dziecka do domu( nie dotyczy powrotu dziecka autobusem szkolnym) 

 

 

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

data i podpis rodzica/opiekuna 

 



b) Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub przez niżej wymienione 

osoby: 

 

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

 

2...................................................................................................................... 

 

3...................................................................................................................... 

 

4...................................................................................................................... 

 
Bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej uprawnioną  przez nas osobę. 

 

                                                                                        

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

data podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

 

c) Dziecko jedzie do domu autobusem szkolnym do …................................................. 

                                                                           nazwa miejscowości           

 

 

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

data podpis rodzica/opiekuna 

 

 

 

d) Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu w szkole na świetlicy może 

wychodzić samodzielnie do czytelni, biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe 

zorganizowane na terenie szkoły. 

 

 

 

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

data podpis rodzica/ opiekuna 

 

 

 

 

 



5. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku 

jednorazowego zaistnienia  potrzeby opuszczenia świetlicy w sposób inny niż 

wskazany powyżej (samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez innego członka 

rodziny, znajomego, czy rodzica innego ucznia) prosimy o dostarczenie 

PISEMNEJ informacji na ten temat. Informacja powinna zawierać datę, godzinę 

samodzielnego wyjścia i dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka oraz 

podpis rodzica. 

2. Jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że wychowawca świetlicy nie 

odpowiada za bezpieczeństwo dziecka,  które nie zgłosiło swojej obecności na 

zajęciach świetlicowych – dotyczy uczniów od klasy 4, a pozostaje na terenie 

szkoły w miejscach które nie są objęte opieką nauczycieli.  

 

 
 

Strawczyn,  dnia.................................                        ….…........................................... 

                                                                                            podpis rodzica/opiekuna 

 

Podstawa prawna na podstawie RODO z dnia 27 kwietnia 2016r. zgodnie  z art.13 

rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.(Dz.Urz.UE L,119 4 maja 

2016r,) informuje, się iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Placówek Oświatowych  

w Strawczynie ul. Żeromskiego 9. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach dydaktycznych , opiekuńczych, 

wychowawczych zgodnie z ustawa dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty na 

podstawie art. 6. Ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016r. 

3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami ustawy. 

4. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo wglądu do danych osobowych dziecka oraz 

swoich, ich sprostowanie, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania 

uprzednio udzielonej zgody. 

5. Rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

Strawczyn,  dnia.................................                        ….…........................................... 

                                                                                            podpis rodzica/ opiekuna 

   
  

Mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa dziecka prosimy o wyposażenie dziecka 

na zajęcia świetlicowe w przybory szkolne. (Kredki, ołówek nożyczki itp) 

 



 

Strawczyn,  dnia.................................                        ….…........................................... 

                                                                                            podpis rodzica/ opiekuna 


