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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  na rok szkolny 20…./20…. 

1. Dane osobowe dziecka 

Imiona i nazwisko 
 

 

Klasa  

Miejsce zamieszkania 
 

 

 

2. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów/ 

Miejsce zamieszkania rodziców /opiekunów / 

Numer telefonu 

kontaktowego 

Numer Dowodu 

Osobistego 

Nazwisko i imię matki/opiekuna prawnego, adres 

zamieszkania 

 

 

 

 

 

  

Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego, adres 

zamieszkania 

 

 

 

 

 

  

 

3. Informacje o zdrowiu dziecka (choroby, alergie, stale zażywane leki) 

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

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

4. Informacje o szczególnych zainteresowaniach lub uzdolnieniach dziecka 

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

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

5. W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice 

/prawni opiekunowie/ zobowiązani są wypełnić oświadczenia: 

Oświadczam, że dziecko może na moją odpowiedzialność samodzielnie wychodzić ze 

świetlicy szkolnej o godzinie ………………………………………………………………….. 

Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych do odbioru 

dziecka należy zgłaszać na piśmie wychowawcom świetlicy. 
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6. Informacje o osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową 

nr 73 w Warszawie dla celów odbioru dziecka ze świetlicy.  

Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale 

nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody będzie jednoznaczne z brakiem możliwości 

dalszego odbierania dziecka z SP 73. 

 

Imię i nazwisko 
Stopień 

pokrewieństwa 
Numer telefonu 

Numer 

dokumentu 

tożsamości 

Podpis osoby 

upoważnionej 

do odbioru 

dziecka 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

7. Wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody/ na udział mojego dziecka w wyjściach 

organizowanych przez wychowawców świetlicy poza teren szkoły podczas pobytu 

dziecka w świetlicy (np. wycieczka do parku, na Stare Miasto, spacer ulicami Pragi).  

8. Świetlica przyjmuje dobrowolne wpłaty na rzecz świetlicy na zakup dla dzieci: 

 wody niegazowanej, 

 nagród za konkursy świetlicowe,  

 upominków okolicznościowych, 

 przyborów do prac plastycznych, 

 biletów wstępu na organizowanych wycieczkach 

9. Oświadczam, że przedłożone przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

10. Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach danych zawartych 

w niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualniania. 

11. Oświadczam, że zapoznałem /łam/ się z Regulaminem Świetlicy i zobowiązuję się go 

przestrzegać. 

12. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy (najpóźniej 

do godziny 18.00).  
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Przyjmuję do wiadomości, że nieodebranie dziecka do wyznaczonej godziny, będzie 

skutkowało wezwaniem do szkoły przez wychowawcę świetlicy patrolu szkolnego 

i przekazaniem ucznia do miejsca wyznaczonego przez instytucję wspierającą. 

13. Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego 

dziecka od momentu jego odbioru przez wskazane powyżej, upoważnione przez nas 

osoby. 

Informujemy, że: 

1. Dane zawarte w karcie zapisu dziecka do szkoły będą przetwarzane w celu przyjęcia dziecka do 

świetlicy oraz w związku z późniejszym jego pobytem w świetlicy. 

2. Administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla 

Stefana Batorego z siedzibą przy ul. Białostockiej 10/18 w Warszawie (kod pocztowy: 03-741), 

tel.: (22) 619 55 01, adres e-mail: sekretariat@sp73.edu.pl 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane 

RODO, w związku z art. 68 ust. 1 pkt. 3, art. 105 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2007 r. poz. 59). 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Ze względu na fakt, że dane nie są przetwarzane w sposób automatyczny, nie przysługuje prawo 

do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO. Dane nie są przetwarzane na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje. 

5. Pani/a dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione 

jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie 

postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej.  

8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż miesiąc po zakończeniu roku szkolnego, 

w którym dziecko uczęszczało do świetlicy szkolnej.  

9. Podanie danych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym korzystanie Pani/a 

dziecka ze świetlicy szkolnej.  

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt 

z Inspektorem ochrony danych: . iod.oswaita@dbfopraga-pn.pl 

…………….……………………………………dnia……………………………………………………. 

               podpis matki/opiekunki/     podpis ojca/opiekuna 

mailto:iod.oswaita@dbfopraga-pn.pl
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Warszawa, dnia …………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko ucznia, klasa 

………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko matki/opiekuna ) 

………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania , telefon) 

…………………………………………………………… 

Oświadczam, że (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

jestem zatrudniony /a/  

nie pracuję zawodowo 

……………….……………………………………. 

Podpis matki/ opiekuna/ 

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu matki/opiekuna dziecka (właściwe podkreślić, wypełnia 

osoba przyjmująca dokumenty):  

okazano,  

nie okazano  

……………………..……………………………………………………… 

Podpis pracownika szkoły 

………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ojca/opiekuna ) 

………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania , telefon) 

…………………………………………………………… 

Oświadczam, że (proszę podkreślić właściwą odpowiedź): 

jestem zatrudniony /a/  

nie pracuję zawodowo. 

…………………………………………………………………………… 

Podpis ojca/opiekuna/ 

Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu opiekuna dziecka (właściwe podkreślić, wypełnia 

osoba przyjmująca dokumenty):  

okazano,  

nie okazano  

…………………..……………………………………………………… 

Podpis pracownika szkoły 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na świetlicy szkolnej, w/w oświadczenie będzie pomocne przy 

kwalifikowaniu dzieci do przyjęcia na świetlicę szkolną.  

Dzieci rodziców pracujących mają pierwszeństwo w przyjęciu na świetlicę szkolną. 


