
1 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 

1. Dane dziecka: 

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

Data i miejsce urodzenia………………………………………………  

Adres zamieszkania  ……………………………………………………………………………. 

2. Dane rodziców/prawnych opiekunów: 

 
Rodzic/ 

Prawny opiekun 

 

Imię i nazwisko 
Telefon 

kontaktowy 
Adres 

(jeśli jest inny niż dziecka) 

Miejsce pracy 

 

Matka 

 

    

 

Ojciec 

 

    

 

      

4.  Powód, dla którego dziecko zgłoszone jest do świetlicy:( zaj. dodatkowe, dojazd do 

szkoły) 

 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Informacje o czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej: 

 Dziecko będzie przebywać w świetlicy codziennie od godziny ………. do ……..  

 Dziecko będzie przebywać w świetlicy w wybrane dni:………………………….. 

6. Informacje o opuszczaniu świetlicy przez dziecko i samodzielnym powrocie do domu ( 

powyżej 8 roku życia); 

      - dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę:  TAK / NIE * 

      - dziecko będzie odbierane ze świetlicy:  TAK / NIE * 

      - dziecko będzie korzystało z dowozu szkolnego: TAK / NIE * 

     - dziecko będzie korzystało z obiadów w szkole :  TAK / NIE * 

 

7. Osoby upoważnione do odbioru dziecka inne niż rodzice należy wypisać na osobnym 

druku – do pobrania ze strony internetowej szkoły lub u kierownika świetlicy, p. 

Bogumiły Sus ; pok.213 
*niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie rodziców / prawnych opiekunów 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy dla celów związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguytsltqmfyc4mzuhaztimztgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrrguyts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgnbsge4a
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Dodatkowe informacje dotyczące pracy świetlicy: 

1. Zaopatrzenie dziecka w wyprawkę do świetlicy ( podane na tablicy informacyjnej przy świetlicy) 

2. O zwolnieniach dziecka z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy są powiadamiani pisemnie 

wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów. 

3. Odpowiedzialność nauczyciela — wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się   z chwilą 

przybycia ucznia do świetlicy. 

4. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez 

osoby upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcom świetlic. 

4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę 

rodziców/prawnych opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego 

opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela- wychowawcę 

świetlicy. 

5. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne na podstawie pisemnej 

informacji od rodziców i upoważnionego opiekuna, w tym na zaj. pozaszkolne w GCK, basen 

6. Wszyscy uczniowie korzystający z dowozów do szkoły finansowanych przez organ prowadzący, są 

zobowiązani po lekcjach oczekiwać na autobus lub bus szkolny w świetlicy szkolnej. 

6. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy 

szkolnej 6.30 – 17.00. 

7. Zgłoszenie dziecka na obiady odbywa się poprzez podpisanie oddzielnej umowy u kierownika 

świetlicy. 

9 . Oświadczenie: 

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art.233 kodeksu 

karnego) oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem  faktycznym. 

 

                                                                                         Św. Katarzyna, dnia ……………………….           

                                                

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

Podpis matki/opiekuna prawnego                                                                Podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


