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KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W IŁAWIE 

NA ROK SZKOLNY ………………………………. 

 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………… ucznia klasy ………………. 

do świetlicy.                                (imię i nazwisko dziecka) 

 

1. Dane dziecka: 

Data urodzenia ………………………………………………………………………………… 

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

Proszę o podanie informacji o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach dziecka: 

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

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

2. Kryteria przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej: 
Dwoje pracujących rodziców/opiekunów lub matka samotnie wychowująca dziecko. 

Telefony komórkowe rodziców: 

matki ………………………………… praca (obowiązkowo) ………………………………… 

ojca ………………………………….. praca (obowiązkowo) ………………………………… 

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnienie numerów powyższych telefonów. 

Dodatkowe informacje o stanie zdrowia dziecka np. stałe choroby, wady rozwojowe, alergie 

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

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

3. Dane rodziców(opiekunów) dziecka 

Imię i nazwisko matki (opiekuna) ……………………………………………………………... 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna) ……………………………………………………………..... 

4. Czas przewidywanej obecności dziecka w świetlicy: 

 

Dzień tygodnia W godzinach 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka informacje 

w formie pisemnej należy przekazać nauczycielom świetlicy. Polecenia przekazane 

ustnie nie będą respektowane. 

UPOWAŻNIENIE 

Ja (imię i nazwisko rodzica) ……………………………………………………….  

upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej mojego dziecka (imię i nazwisko dziecka)  

…………………………………………………..        następujące osoby: 
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Imię i nazwisko Stopień 

pokrewieństwa 

Numer dowodu Numer telefonu 

    

    

    

 

……………………………………………………….. 

                                                                                         (data i czytelny podpis rodzica) 

5. Jeżeli dziecko będzie samo opuszczało świetlicę szkolną należy wypełnić poniższe 

oświadczenie. 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczanie przez moje dziecko  

(imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………… 

świetlicy szkolnej. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

podczas samodzielnego powrotu do domu. 

…………………………………………………………… 

                                                                             (data, czytelny podpis rodzica) 

Biorę całkowitą odpowiedzialność za dziecko w przypadku, gdy nie zgłosi się do 

świetlicy szkolnej przed lekcjami lub po zakończeniu zajęć lekcyjnych. 

6. Zobowiązuję się do odbioru dziecka w godzinach pracy świetlicy. 

Ponadto oświadczam, że: 

1.Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy, po uzgodnieniu z nauczycielem, może 

samodzielnie wychodzić na teren szkoły (np. do biblioteki).                                                                                                                                      

 2. Przyjmuję do wiadomości, że szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka 

pozostającego na jej terenie  w miejscach nie objętych opieką nauczyciela oraz poza godzinami 

pracy nauczycieli.                                          

 3. Zapoznałem/łam się z Regulaminem pracy świetlicy (regulamin znajduje się na stronie 

szkoły) Zobowiązuję się do przestrzegania tego regulaminu oraz do ścisłej współpracy z 

personelem szkoły, w celu zapewnienia dziecku najlepszych warunków pobytu   w świetlicy.                                                                                                                                                                

4. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy, przyjmując do 

wiadomości, że od godziny 16.30 odpowiedzialność za dziecko ponoszą rodzice (opiekunowie) 

dziecka. 

………………………………………………………………… 

(data, czytelny podpis obojga rodziców) 

Zgodnie z Ustawą z dn. 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) informuję Panią/Pana, że:  

 administratorem danych jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie z siedzibą przy ul. Kościuszki 2A, 14-200 Iława  

 celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 

wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki;                                                                                                                                                        

 podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; 

 przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku dla przetwarzania, którego dokonano przed 

cofnięciem zgody; 

 podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencjami niepodania danych jest brak możliwości korzystania    z posiłków w stołówce 

szkolnej;  dane będą przechowywane przez okres edukacji u administratora danych;  

 przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania;  

 może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa, że przetwarzanie danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO 


