
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

.................................................................................................klasa..........................................................       

Imię /imiona i nazwisko dziecka 

Data i miejsce urodzenia dziecka...............................................................................................................  

PESEL dziecka............................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania dziecka....................................................................................................................... 

I. Dane rodziców (prawnych opiekunów) dziecka: 

MATKA/opiekunka prawna: 

Nazwisko i imię.................................................................. Numer telefonu....................................... 

Adres zamieszkania............................................................................................................................ 

OJCIEC/opiekun prawny: 

Nazwisko i imię................................................................. Numer telefonu........................................ 

Adres zamieszkania........................................................................................................................... 

II. Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki w czasie zajęd 

świetlicowych (dobrowolnie: informacje o stanie zdrowia w celu udzielenia dziecku 

pomocy przedlekarskiej: choroby, uczulenia i podobne) 

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

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

III. Przyczyny uzasadniające zapis dziecka do świetlicy: 

*właściwe podkreślid 

a) Dziecko musi dłużej przebywad w szkole z powodu pracy obojga rodziców (zaświadczenie 

z zakładu pracy), 

b) Dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica, 

c) Ze względu na orzeczoną niepełnosprawnośd, 

d) Ze względu na dojazd do szkoły autobusem szkolnym, 

e) Ze względu na udział w zajęciach popołudniowych, 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą moich danych osobowych  

i danych osobowych mojego dziecka przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im Kazimierza 

Wielkiego w Słomnikach w celu korzystania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej                                                       

(szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl/indem.php/top-ochrona-danych-osobowych) 

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

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



IV. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy: 

 

1. Oświadczamy, że będziemy osobiście odbierad dziecko ze świetlicy:       TAK      NIE 

2. Dziecko będzie dojeżdżało do domu autobusem szkolnym:                       TAK      NIE 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze 

świetlicy szkolnej:                                                                                               TAK      NIE 

Dodatkowe uwagi (np samodzielny powrót w określone dni tygodnia o określonej godzinie): 

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

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

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

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialnośd za samodzielny powrót dziecka do 

domu: ......................................................................................................................................... 

                                   Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

4. Oświadczamy ponadto, iż dziecko ze świetlicy szkolnej odbierane będzie przez: 

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

imię i nazwisko telefon kontaktowy 

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

imię i nazwisko telefon kontaktowy 

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

imię i nazwisko telefon kontaktowy 

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

imię i nazwisko telefon kontaktowy 

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

imię i nazwisko telefon kontaktowy 

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

imię i nazwisko telefon kontaktowy 

 

Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialnośd prawną za bezpieczeostwo 

odebranego dziecka od momentu jego odbioru z placówki przez wskazane powyżej upoważnione 

osoby. Każda zmiana dotycząca osób upoważnionych do odbioru dziecka wymaga odrębnego 

pisemnego upoważnienia. W razie braku dopełnienia ww. formalności lub przy podejrzeniu, iż 

osoba odbierająca jest pod wpływem alkoholu/środków odurzających, przyjmujemy do 

wiadomości, iż nasze dziecko nie zostanie takiej osobie oddane pod opiekę. Przy odbiorze 

dziecka przez wskazane osoby upoważnione nauczyciel może żądad okazania dowodu osobistego 

w celu potwierdzenia tożsamości. 

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

Data, podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 



Oświadczenie osoby upoważnionej przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy  

w ZSO im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach 

1. Świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ZSO im. Kazimierza 

Wielkiego w Słomnikach moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz 

numeru telefonu kontaktowego w celu udokumentowania upoważnienia nadanego mi 

przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka do jego odbioru ze świetlicy oraz 

potwierdzenia mojej tożsamości i kontaktu ze mną jako osobą upoważnioną przez 

rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka. 

2. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.  L 119 z 4 maja 2016 r. str 1) zapoznałam się/zapoznałem się z treścią klauzuli 

informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich dnych osobowych przez ZSO im. 

Kazimierza Wielkiego w Słomnikach pozyskanych w wyżej wymienionym celu. 

(szkolapodstawowa.zsoslomniki.pl/indem.php/top-ochrona-danych-osobowych) 

3. Zostałam/zostałem poinformowany o prawie cofnięcia wyżej wyrażonej zgody. Cofnięcie 

przeze mnie wyżej wyrażonej zgody nie wpływa na zgodnośd z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie przeze mnie 

wyżej wyrażonej zgody jest równożnaczne z brakiem dalszej możliwości odbioru dziecka 

na podstawie upoważnienia jego rodzica/opiekuna prawnego. 

 

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

imię i nazwisko (podpis)  

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

imię i nazwisko (podpis)  

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

imię i nazwisko (podpis)  

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

imię i nazwisko (podpis)  

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

imię i nazwisko (podpis)  

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

imię i nazwisko (podpis)  

 


