
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  

 na rok  2021/2022 

 
 

Imię i nazwisko dziecka   .....................................................................kl…………………..   
 

Adres zamieszkania………………………………………………………………………… 

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka……………………………….. 

 

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

 

Numery telefonów komórkowych: do matki/opiekunki prawnej….………………………..  

                                                        do ojca/opiekuna prawnego…………………………… 

 

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci pracujących rodziców( na podstawie regulaminu 

Gminy Skoczów w okresie funkcjonowania oświaty w związku z zapobieganiem  covid-19) 

 

Podpisem oświadczam, że jestem zatrudniona/zatrudniony 

 

Podpis matki/opiekunki prawnej………………………………………………. 

 

Podpis ojca/opiekuna prawnego………………………………………………… 

                             

ODBIÓR DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy (właściwe podkreślić)  

 

1 - przez rodziców 

 

2- inne osoby upoważnione do odbioru dziecka 

 

Do odbioru dziecka upoważniam następujące osoby: 

 

 

*            Imię i nazwisko      Stopień pokrewieństwa       Nr dowodu osobistego 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

 

 



3- dziecko będzie  samodzielnie wychodzić do domu: 

(proszę wpisać godz. przyjścia do świetlicy po lekcjach i wyjścia do domu) 

 

poniedziałek  od godz. ..................... do godz. ........................ 

wtorek           od godz. ..................... do godz. ........................ 

środa             od godz. ..................... do godz. ........................ 

czwartek        od godz. ....................   do godz. ........................ 

piątek            od godz. .....................  do godz. ........................ 

 

4-Dziecko będzie przebywało w świetlicy w godzinach porannych 7.00- 9.00 

Tak  /   Nie  (właściwe podkreślić) 

 

Zwolnienie dziecka z zajęć świetlicowych jest możliwe jedynie za pisemną prośbą rodzi-

ców. Nie ma możliwości wcześniejszego  zwolnienia ucznia ze świetlicy lub odebrania 

przez osobę niewskazaną w karcie, telefonicznie ,sms lub za pomocą innych komunika-

torów, które posiadają uczniowie. 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Pani/ Pana  danych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła 

 II w Skoczowie ul. Osiedlowa 1. 

Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu: 

Realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem nauczania, działalnością opiekuń-

czą i wychowawczą 

Promocji działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia za zgoda rodzica/opiekuna 

prawnego wyrażoną w trybie art.6 pkt.1.a. –rozporządzenia RODO 

 

Posiada Pan/Pani prawo : 

Dostępu treści swoich danych, 

Żądania sprostowania danych nieprawidłowych 

Żądania usunięcia danych, gdy: 

Nie są już niezbędne, są przetwarzane niezgodnie z prawem 

Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art.20 RODO 

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  na podstawie art.21 

RODO 

Ograniczania przetwarzania danych 

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących 

imię, nazwisko, nr telefonu. 

 

Data, podpis rodziców\opiekunów prawnych  .........................................................................  

  

              .                            OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że podane w karcie dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 

Biorę odpowiedzialność za osoby wskazane do odbioru mojego dziecka ze świetlicy, a także 

samodzielny powrót dziecka do domu. 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy( dostępny na stronie szkoły), 

Zobowiązuję się do przestrzegania go i współpracy z wychowawcami świetlicy. 

 

Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych…………………………… 


