
Załącznik nr 1 do Regulaminu  
Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 3 

w Mińsku Mazowieckim 

 
 

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

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

/imię i nazwisko dziecka/ 

z klasy………  
Data i miejsce urodzenia dziecka  …………………. ……………………………………………………... 

 
Miejsce zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………. 
 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów/  ...….………………………………………………………………….. 
 
Pesele/ numery dowodów osobistych rodziców/opiekunów…………………………………………………… 
 
Telefony:  ………………………………………..………………………………………………........................... 

/matka/ojciec/opiekun/ 

Miejsce pracy rodziców……………………………………………………………………………………………. 

/matka/ojciec/opiekun/ 

Telefon kontaktowy do miejsca pracy……………………………………………………………………………. 

/matka/ojciec/opiekun/ 

 

Informacje o dziecku /przeciwskazania, choroby, itp./ ...……………………………………….............................................. 
 
............................................................................................................................................................................................ 
 
Dziecko może być odebrane ze świetlicy wyłącznie przez osoby pełnoletnie. 
 

Upoważniam niżej wymienione osoby do odbioru dziecka ze świetlicy: 

 
1. ………………………………………………………………………………………………..  

imię i nazwisko/pesel/nr dowodu osobistego 
 

2. ……………………………………………………………………………………………… 
imię i nazwisko/pesel/nr dowodu osobistego 

 
3. ……………………………………………………………………………………………….  

imię i nazwisko/pesel/nr dowodu osobistego 
 

4. ……………………………………………………………………………………………….  
imię i nazwisko/pesel/nr dowodu osobistego 

 
5. ……………………………………………………………………………………………….  

imię i nazwisko/pesel/nr dowodu osobistego 
 

6. ……………………………………………………………………………………………….  
imię i nazwisko/pesel/nr dowodu osobistego 

 
 
 

 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu, informację w formie 
pisemnej należy przekazać bezpośrednio do wychowawcy świetlicy. 
 
Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z wychowawcami świetlicy. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem świetlicy i go w pełni akceptuję. 

 
Mińsk Mazowiecki, dnia…………… ……………………………………….. 

 
/data, podpis rodzica, opiekuna/ 



 
Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że: 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 

Ul. Budowlana 2 (tel./fax: (025) 758 95 47,adres e-mail: szkola@sp3mm.pl). 
 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji upoważnienia do odbioru dziecka z placówki na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r., ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz.1000). 
 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji upoważnienia do odbioru 

dziecka z placówki. 
 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie. Państwa dane nie 

będą profilowane. 
 

6. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego wobec przetwarzania danych. 
 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

 

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 

danych osobowych zamieszczonych w upoważnieniu do odbioru dziecka z placówki. 

 

IMIĘ NAZWISKO PODPIS 
   

   

   

   

   

   
 
 
 

 

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych przez upoważnioną osobę skutkuje brakiem możliwości 

realizacji treści upoważnienia. 



Załącznik nr 1 do 

Wniosku o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ZATRUDNIENIU MATKI / OPIEKUNA PRAWNEGO* DZIECKA 

(do wypełnienia przy składaniu podania) 

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą (będącą w stosunku zatrudnienia) / 

prowadzącą działalność rolniczą / prowadzącą działalność gospodarczą.* 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(art. 233 kk). 

 

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w świetlicy szkolnej na potrzeby 

rekrutacji. 

 

 

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

(podpis matki / opiekuna prawnego)*  

 

*) właściwe podkreślić 
 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O ZATRUDNIENIU OJCA / OPIEKUNA PRAWNEGO* DZIECKA 

(do wypełnienia przy składaniu podania) 

 

Oświadczam, że jestem osobą pracującą (będącą w stosunku zatrudnienia) / 

prowadzącą działalność rolniczą / prowadzącą działalność gospodarczą.* 

 

Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(art. 233 kk). 

 

Zaświadczenie wydaje się celem przedłożenia w świetlicy szkolnej na potrzeby 

rekrutacji. 

 

 

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

(podpis ojca / opiekuna prawnego)*   

 

*) właściwe podkreślić 
 



 

 

 


