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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Męcince  

w roku szkolnym 202 .... /202…. 

 

1. Nazwisko i imię dziecka......................................................................................................................... 

 

2. Klasa ……………………… 

3. Dziecko będzie korzystało ze świetlicy szkolnej (Proszę wstawić „X” we właściwe pole): 

 

dziecko/uczeń dojeżdżający 

 

obydwoje rodzice pracują 

 

4. W jakich godzinach dziecko będzie korzystało z zajęć w świetlicy szkolnej?  

 
               Codziennie od godz.  ................  do godz. ................   

                         lub: 

 poniedziałek wtorek środa Czwartek Piątek 

godziny  

od-do 

     

 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu  

(powyżej siódmego roku życia dziecka)  o godz. …………. 

 

5. Dane rodziców / opiekunów prawnych: 

 

 Matka / opiekun prawny Ojciec / opiekun prawny 

 

Imię i nazwisko 

  

 

Adres zamieszkania 

  

 

Telefon kontaktowy 

  

 

Ze względu na bezpieczeństwo dziecka należy w przypadku jakiejkolwiek zmiany natychmiast uaktualnić numery telefonów. 

6. Istotne informacje dotyczące dziecka: 

………………………………………………………………………………….. 

7. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka: 

imię i nazwisko ………………………………stopień pokrewieństwa …………………tel. …………… 

imię i nazwisko ……………………………  stopień pokrewieństwa …………………tel. …………… 

imię i nazwisko …………………………… stopień pokrewieństwa …………………tel. …………… 
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8. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w 

formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy. Osobom nieupoważnionym 

oraz w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających dzieci nie będą przekazywane. 

 

9. Proszę wstawić „X” we właściwe pole: 

Wyrażam zgodę na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu. 

Nie wyrażam zgody na samodzielne wyjście mojego dziecka ze świetlicy szkolnej do domu.  

 

10. Biorę odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka i zezwalam na samodzielne wyjście ze 

świetlicy z niepełnoletnim rodzeństwem:  

 
 

 

…………………………………..  siostra/brat  
 
Upoważnienie dotyczy odbioru dziecka*: codziennie/okresowo (od …………… do ………………) / 

jednorazowo w dniu ……………………….  

 

Jednocześnie oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci, po odbiorze 

młodszego dziecka ze szkoły. 

 

…………………………………… 

                                                                        (miejscowość, data) 

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

        Podpis matki / opiekuna prawnego                                                      Podpis ojca / opiekuna prawnego 

 

11. Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu świetlicy. Zwolnienie dziecka ze zajęć w świetlicy 

może nastąpić na podstawie pisemnego lub osobistego poinformowania wychowawcy świetlicy      

w dniu odbywających się zajęć. 

 

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące dziecka proszę zgłaszać na bieżąco wychowawcom świetlicy! 

 

 

……………………………………………..                    ……….…………………………………….. 
      Data, podpis matki/opiekuna prawnego    Data, podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Informujemy Panią / Pana, że wyrażona poniżej zgoda może być w dowolnym momencie odwołana. 

Zgodnie z art.9 ust.2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam 

zgodę na przetwarzanie przez Szkołę zawartych w karcie danych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym w Męcince jest Dyrektor, zwany dalej: "Administratorem". Można  skontaktować się z Administratorem 

pisząc na adres: Męcinka 10b, 59-424 Męcinka lub telefonując pod numer: 76 8708285. Można również skontaktować się z 

Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Rafała Duczkowskiego, pisząc na adres: 

inspektor@duczkowski.com lub telefonując pod numer: 502 132 983. 

 

……………………………………………..                    ……….…………………………………….. 
Data, podpis matki/opiekuna prawnego    Data, podpis ojca/opiekuna prawnego 

 

 

Zapis do świetlicy szkolnej jest ważny przez jeden rok szkolny 


