
………………………………………………….. 
Data 

 
……….……………….………………………………………. 
    Nazwisko, imię rodzica/prawnego opiekuna 
 

……….………..………………………………………………. 
Telefon kontaktowy rodzica/prawnego opiekuna 

 
KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 na rok szkolny 2022/23 
 
Uczennica/uczeń: ……………………………………….…………………             ………………….    ……………………………………….. 
                                                        Nazwisko i imię                            Klasa         PESEL 

      
                                       ………………………………………..                   ……………………………………….. 
                                                         Data urodzenia                                         Adres zamieszkania 

   
1. Czas korzystania ze świetlicy: 
 

Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej: 
 

 
PRZEDPOŁUDNIE POPOŁUDNIE 

od godziny do godziny od godziny do godziny 

poniedziałek     

wtorek     

środa     

czwartek     

piątek     

 
▪ 2. Opuszczanie świetlicy: (zaznacz X przy wybranej opcji) 

 

 Dziecko odbierane przez rodzica/opiekuna prawnego 

 samodzielne opuszczanie (o której godzinie, w które dni) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 
…………………………………… 
Podpis rodzica/opiekuna 

 

 pod opieką wymienionych osób, w tym małoletnich: 
 

Nazwisko imię 
Stopień 

pokrewieństwa 
Nr dokumentu 

tożsamości 
Podpis 

    

    

    

    

    

 
Informuję, że wymienione osoby wyraziły zgodę na przekazanie w określonym wyżej celu swoich danych osobowych. 

………………..…………………………………… 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



 
 
3. Ważne informacje o zdrowiu dziecka (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej uwagi ze strony 
wychowawcy), zainteresowania lub uzdolnienia dziecka. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
4. Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły (lekcje muzyki, logopeda, terapia 
pedagogiczna) – dzień tygodnia, godzina 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
5. Inne, uznane przez rodzica/opiekuna prawnego za ważne, informacje o dziecku. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
6. Powód zgłoszenia do świetlicy: (zaznacz X przy wybranej opcji) 

 Czas pracy rodziców: 

 Deklaruję przedłożyć przy zapisie dziecka do świetlicy do wglądu szkoły (sekretariat, pracownicy świetlicy) 

odpowiednie dokumenty potwierdzający moje zatrudnienie. 
                                                                                 ………………..…………………………………… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 
 

 Organizacja dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole 

 

7. Mam świadomość, ze świetlica szkolna odpowiada za  bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy  

tj. od 7:00 do 16:00. 

                                                                                                                                      ………………………………………………….. 
                                                                                                                                    podpis rodzica/opiekuna prawnego 

                                                                                             
8. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie 
pisemnej należy przekazywać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 
 

                                                                                                                       …………………………………… 
                                                                                                                                                       podpis rodzica/opiekuna prawnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) przyjmujemy 
do wiadomości, że: 

• administratorem danych jest Szkoła Podstawowa im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim tel. 322843613, e-mail: 
spnaklo@gmail.com 

• dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze, 

• podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości pobytu dziecka w 
świetlicy, 

• celem przetwarzania danych jest organizacja określonych w Prawie oświatowym zajęć świetlicowych uwzględniających 
potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dziecka, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające 
zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji, 

• odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora (m.in. firmy IT, kancelarie prawne, 
itp.), 

• dane przechowywane będą przez okres ustalony przez administratora, na podstawie kategorii archiwalnej akt, 

• w oparciu o przetwarzane dane nie będzie miało miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji ani profilowanie, 

• przysługuje nam prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu 
wobec przetwarzania, usunięcia, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO, 

• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących praw związanych z 
przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: 
korzuch@infoic.pl 

 
MATKA/OPIEKUN PRAWNY         OJCIEC/OPIEKUN PRAWNY    

     .................................................                    .................................................     
          Nazwisko i Imię oraz podpis                                                                                 Nazwisko i Imię oraz podpis                                                 



WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW 

 

 

1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 7:00 do 16:00. 

2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane  

we wrześniu. 

3. Poza godzinami swoich lekcji, uczniowie nie mogą przebywać na korytarzach szkolnych bez 

opieki. Dzieci niezapisane do świetlicy (których rodzice nie złożyli deklaracji), zobowiązane 

są przychodzić do szkoły i wychodzić z niej zgodnie ze swoim planem zajęć. 

4. Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem 

dziecka jest zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy.  

5. 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 sprzęt stanowiącego wyposażenie 

świetlicy. Za zniszczenie  przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność 

materialną ponoszą rodzice/opiekunowie. 

6. Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy  

u wychowawcy (np. do toalety, do biblioteki itp.) 

7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby 

dzieci nie przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych. 

8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia, aktualizacji 

danych oraz do przedstawienia u wychowawców bądź w sekretariacie szkoły do wglądu 

dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Szkoła nie przetrzymuje tych dokumentów. 

9. Dzieci z klas I – III ze świetlicy odbierane są przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez 

osoby przez nich upoważnione pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko 

zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. 

10. Uczniowie, którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców na dany dzień wyjścia 

samodzielnie ze świetlicy (informacja wysłana do wychowawców świetlicowych za 

pośrednictwem dziennika Librus), mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, 

muszą swoje wyjście zgłosić opiekunowi pełniącemu dyżur. 

11. Dziecko, które opuściło świetlicę i poszło do domu, nie może być przyjęte powtórnie  

w tym dniu. 

12. Po godzinie 16:00 nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają 

dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nie odebrania dziecka ze 

świetlicy wychowawca informuje dyrektora szkoły.  

13. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice muszą 

powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem (aktualizacja danych w 

karcie zgłoszenia dziecka). 

 

 

Nr telefonu do szkoły: sekretariat (032) 284 36 13 

 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


