
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 341 

 

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

 

         …………………………………………… 

          (klasa) 

 

 

I. Dane osobowe rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

Niniejszym  jako  rodzice  (rodzic)  /opiekunowie  (opiekun)  uprawnieni  do  składania  oświadczeń  

dotyczących naszego (mojego) dziecka, upoważniam/-y wymienione poniżej osoby do odbioru 

dziecka ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury 

Dziecięcej. 

Jednocześnie oświadczamy (oświadczam), że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne 

bezpieczeństwo oraz że wraz z chwilą odbioru ze szkoły biorą na siebie odpowiedzialność za 

dziecko. Upoważnienie jest ważne przez okres roku szkolnego 2022/2023 

II. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej: 

Lp. Imię i nazwisko 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Potwierdzamy  (potwierdzam),  że  powyższe  dane  osobowe  zostały  podane  dobrowolnie  oraz  że   

wymienione osoby wyraziły zgodę* na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych w celu 

związanym z realizacją procedury bezpiecznego odbioru dziecka ze szkoły i zostały zapoznane z zasadami 

przetwarzania ich danych. 

 

 

 Matka/ opiekun prawny Ojciec/ opiekun prawny 

Imię 
i nazwisko 

 
 

 

Telefon do 
pilnego 

kontaktu 

  



III. Samodzielny powrót dziecka ze szkoły (dotyczy dzieci, które ukończyły 10 

lat): 

Oświadczam, że mój syn/córka może samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej i biorę za to 

pełną odpowiedzialność.  

 

IV. Deklaracja: 

Deklaruję miesięczną składkę w wysokości ……………………………………………….  

Dobrowolna,  proponowana miesięczna kwota to 15 – 20 zł. Kwota ta przeznaczona jest na zakup dodatkowych gier,  

upominków, materiałów plastycznych, zabawek, nagród za udział w konkursach, które uatrakcyjnią pobyt dziecka w szkole. 

1. Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej: 

  Dziecko nie może opuścić samodzielnie świetlicy  po informacji telefonicznej od rodzica/opiekuna 
prawnego. 

 Nauczyciele świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za cenne przedmioty 
przynoszone przez dzieci. 

 Za umyślne zniszczenie sprzętu lub zabawek dokonane przez dziecko odpowiadają rodzice/prawni 
opiekunowie. 
2. Zobowiązania 

 Zobowiązuje się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy do godziny 17:00. 

 Zobowiązuję się do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych 

w niniejszym zgłoszeniu i ich uaktualnienia. 

 Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy zdrowego dziecka. 

 Oświadczam, że zapoznałem się zasadami  i zobowiązuję się ich przestrzegać. 
 

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

(Czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego)                  (Czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

*zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony  

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) 

W przypadku, gdy oboje rodziców (opiekunów) posiadają pełnię władzy rodzicielskiej, prosimy o złożenie podpisów przez oboje  

rodziców. W szczególnych przypadkach, gdy nie jest to możliwe, prosimy o kontakt ze szkołą. 

Administratorem  danych  osobowych  o  dzieciach  uczęszczających  do  Szkoły,  w tym  również  danych  o  osobach  osób  

upoważnionych  do  ich  odbioru,  jest  Szkoła  Podstawowa  z  Oddziałami  Integracyjnymi  nr  341  im.  Twórców  Literatury  

Dziecięcej.  Jednocześnie  informujemy,  że Mają  Państwo  prawo  do  dostępu  do  treści  podanych  danych  osobowych  i  ich  

poprawiania  za  pośrednictwem  Szkoły.  Podanie  danych  osób  odbierających  jest  dobrowolne,  ale  ich  niepodanie  będzie  

skutkowało  brakiem  możliwości  odebrania  Państwa  dziecka  ze  szkoły  przez  inną  osobę  niż  rodzic,  opiekun.  Mają  Państwo  

prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Kontakt do inspektora ochron y  

danych osobowych: iod.bemowo@edukompetencje.pl 

Dzień tygodnia Godzina 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek  


