
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ dla klas I-VI                                                    
W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOMNICY                                

W ROKU SZKOLNYM 20…../…...                                                                                                    
(*  pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci rodziców pracujących) 

Proszę o przyjęcie ……………………………………………………………………………………..   do świetlicy szkolnej.  

                                                            (imię i nazwisko dziecka) 

Dziecko będzie przebywało maksymalnie  w świetlicy do godz.   ………………. 

Dziecko będzie przebywało  w świetlicy  porannej TAK/NIE,  jeżeli TAK , to od godz. ……………………. 

Klasa  …………. 

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

Informacje o stanie zdrowia (choroby, urazy)………………………………………………………………………………………. 

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

Inne problemy np. społeczno- emocjonalne, adaptacyjne, wymagające szczególnej uwagi…………………. 

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

Informacja o rodzicach (prawnych opiekunach) : 

a)matka (prawna opiekunka): 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                                   miejsce pracy ( pieczątka i podpis z miejsca pracy  potwierdzająca zatrudnienie) 

 

 

b) ojciec (prawny opiekun) 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

telefon…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Świetlica nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy przynoszone przez uczniów.  

Ucznia rejestruje się w dzienniku świetlicy zgodnie z Roz. II, ptk.6 Regulaminu Świetlicy SPzOI   w Łomnicy. 

                                                                 miejsce pracy ( pieczątka i podpis z miejsca pracy  potwierdzające zatrudnienie) 

 

 

 

 



Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważnieni są:……………………………………………………………………………….... 

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

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

W przypadku zaistnienia konieczności odebrania dziecka przez inną osobę, należy dostarczyć pisemne upoważnienie 
lub wysłać informacje ze swojego konta przez Librus. 

Oświadczam, że: 

- WYRAŻAM ZGODĘ na samodzielny powrót dziecka do domu 

- NIE WYRAŻAM ZGODY na samodzielny powrót dziecka do domu 

- OŚWIADCZAM, że dziecko będzie wracało do domu z osobami NIELETNIMI: 

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

- *WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY  na samodzielne wychodzenie dziecka: do biblioteki / stołówki /          
na zajęcia dodatkowe komercyjne ( w przypadku nie wyrażenia zgody uczeń  tylko  w obecności rodzica/prawnego 
opiekuna uczeń może opuścić świetlicę szkolną ) 

 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Świetlicy (strona internetowa, biblioteka, świetlica) 

                                                      Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) :         

matka.................................................... 

ojciec…................................................. 

KLAUZULA INFORMACYJNA - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) Informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa z OI w Łomnicy 
2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych, z którym Pani/Pan mogą się skontaktować pod adresem e-mail: 

spzoi.lomnica@interia.pl 
3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji kandydatów do szkoły/przedszkola (Ustawa z dnia 7 września 1991r.                        

o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915.) oraz Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 
4.  Odbiorcami podanych danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów 

prawa. 
5. Podane dane osobowe przetwarzane będą do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku kandydatów przyjętych – do czasu 

zakończenia przez dziecko edukacji w przedszkolu. 
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia                           

lub ograniczenia przetwarzania. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora. 
9. Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

przeprowadzenia rekrutacji oraz nie jest możliwe spełnienie obowiązku szkolnego. 

10. Dane osobowe uczniów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu. 

 

Łomnica, data 

 

 

    Podpis rodziców ( matki i ojca)/prawnych opiekunów



 


