
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - Curie nr 3 w Szczytnie 
 

I. DANE OSOBOWE 

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

Data urodzenia...............................................adres............................................................................................. 

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów                                                     Nr tel. kontaktowego 

  

  

 

II. WAŻNE INFORMACJE O ZDROWIU DZIECKA [choroby, alergie, zażywane na stałe leki] 

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

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

III. ZAINTERESOWANIA LUB UZDOLNIENIA DZIECKA .............................................................................   

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

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

IV. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

Proszę o podkreślenie jednej właściwej dla Państwa odpowiedzi oraz złożenie podpisu. 

a) Oświadczamy, że będziemy odbierać dziecko osobiście lub przez osoby upoważnione pisemnie około 

godziny ........................................              

b) Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na opuszczenie przez nasze dziecko świetlicy szkolnej o godzinie 

........................ i samodzielny powrót do domu.  

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

c) Oświadczamy, że dziecko będzie uczęszczało do świetlicy sporadycznie (czekając na zajęcia dodatkowe). 

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje w formie pisemnej 

należy przekazać wychowawcy świetlicy.  

 

d) Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 

Imię i nazwisko 
 

Nr telefonu 
kontaktowego 

  

  

  

  

  

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia należy przekazywać w formie pisemnej lub telefonicznie. 



Oświadczamy, że osoby upoważnione do odbioru naszego dziecka wyraziły zgodę na przekazanie swoich 

danych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego. 

 

Jednocześnie przyjmujemy do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

pozostającego na jej terenie w miejscach nieobjętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami pracy 

nauczycieli i wychowawców.  

 

 

 

Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dla 

potrzeb rekrutacji oraz zapewnienia opieki nad dzieckiem i zwiększeniu jego bezpieczeństwa w świetlicy. 

 

 

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

                     miejscowość, data                                                                         (podpis rodziców/opiekunów) 

 

Jednocześnie oświadczamy, że zgodę wyrażamy dobrowolnie oraz, że zostaliśmy poinformowani: 

 że podane dane osobowe będą przetwarzane i administrowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy z dnia 10 

maja 2018r. o ochronie danych osobowych przez Administratora- Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w 

Szczytnie; 

 o przysługującym nam prawie dostępu do treści naszych danych, prawie ich przetwarzania, a także prawie 

sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych; 

 podane dane będą przechowywane przez okres roku szkolnego, w którym dziecko będzie uczęszczało do 

świetlicy; 

 o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

 

 

 

 

Oświadczamy, że wyrażam zgodę/nie wyrażamy zgody na : 

  Udział podpisanych prac plastycznych mojego dziecka w konkursach pozaszkolnych 

 umieszczanie zdjęć i podpisanych prac mojego dziecka na gazetkach szkolnych 

 umieszczanie zdjęć i podpisanych prac mojego dziecka na stronie internetowej szkoły( świetlicy) 

 udział mojego dziecka w wycieczkach organizowanych poza terenem szkoły 

 

 

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

                     miejscowość, data                                                                         (podpis rodziców/opiekunów) 

 

 

 

 

                                                                                                             



 

WAŻNE INFORMACJE 
 

 

1. Świetlica jest dla dzieci rodziców pracujących. 

2. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odebrania dziecka ze świetlicy, po zamknięciu 

świetlicy odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice/opiekunowie dziecka. 

3. Nie podlega opiece wychowawców dziecko przebywające w szkole przed godziną 6.45, a także 

dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest zgłosić swoje przyjście do 

wychowawcy świetlicy. 

4. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, 

dotyczących przede wszystkim: bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, 

podstawowych zasad higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

5. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną 

ponoszą rodzice/opiekunowie. 

6. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty osobiste 

uczniów. Prosimy o nie przynoszenie do szkoły wartościowych przedmiotów (np. telefonów 

komórkowych, urządzeń typu MP 3, PSP itp., zabawek). 

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

aktualizacji danych. Dziecko nie może przebywać w świetlicy przed złożeniem karty.  

8. Odbierać dziecko ze świetlicy mogą jego rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich 

upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o 

tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców i mogą 

samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy. 

9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbieranie dziecka 

przez osobę dotąd nieupoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszę powiadomić 

wychowawców świetlicy na piśmie (z datą i podpisem). 

10. Dziecku czasowo może zostać cofnięte prawo do pobytu w świetlicy, w przypadku, gdy jego 

zachowanie będzie demoralizujące i stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci. 

 

Oświadczam, że zapoznaliśmy się z regulaminem świetlicy. 

Zobowiązujemy się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły,  

w celu zapewnienia naszemu dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.  

 

 

 

Szczytno, dnia...........................                                                             ....................................................................... 

                                                                                                                                       podpis rodziców/opiekunów 

 

 


