
 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Proszę o przyjęcie (imię i nazwisko dziecka)……………………………………………………………...do świetlicy szkolnej  

                                                                                  w roku szk. 2022/2023 

1. INFORMACJE OGÓLNE 

 Klasa……………………………..   

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

2.Informacje o stanie zdrowia dziecka( choroby, urazy, inne dolegliwości)………………………………………………… 

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

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

3.Inne problemy np. natury społeczno-emocjonalnej, adaptacyjnej- wymagające szczególnej uwagi wychowawców  

świetlicy………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w pkt 2 i 3, dotyczących jego zdrowia, 

rozwoju w celu zapewnienia odpowiedniej opieki i bezpieczeństwa dziecka podczas zajęć na świetlicy. Podanie danych jest 

dobrowolne. 

 

                Podpis rodzica/opiekuna prawnego.............................................................................. 

 

4. Szczególne prośby do wychowawców świetlicy o: 

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

5. Informacja o rodzicach (prawnych opiekunach): 

a) matka( prawna opiekunka) 

- imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………………… 

- telefon kontaktowy………………………………………………………………………………………………. 

b) ojciec ( prawny opiekun) 

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

-telefon kontaktowy……………………………………………………………………………………………… 

6. Szkoła (w tym świetlica) nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy przynoszone przez uczniów. 

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Świetlicy/ strona internetowa szkoły - zakładka świetlica/ 

                                                                                           Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 

                                                             Matki…………………………………….Ojca………………………………. 



 Proszę o dokładne wypełnienie kolejnej strony 

DO ODBIORU  DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ UPOWAŻNIENI SĄ: 

 Imię i nazwisko Seria i nr  

dowodu osobistego 

Nr telefonu Podpis osoby upoważnionej 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

I. W przypadku zaistnienia konieczności odebrania dziecka przez inną osobę, należy 

dostarczyć pisemne upoważnienie wraz z numerem dowodu osobistego.  

II. OŚWIADCZAM, ŻE         (NIEPOTRZEBNE SKRESLIĆ): 

• WYRAŻAM ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU 

• NIE WYRAŻAM ZGODY NA SAMODZIELNY POWROT DZIECKA DO DOMU 

III. Oświadczam, że dziecko będzie wracało do domu z osobami nieletnimi 

• np. z rodzeństwem: 

WYRAŻAM zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu w towarzystwie: 

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

Klauzula zgody 

Podpisy rodziców (prawnych opiekunów) 

                                              matki ………………………………………… ojca ……………………………………… 

Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na udział mojego dziecka w konkursach organizowanych 

przez świetlicę szkolną. Zgłoszenie chęci uczestnictwa w konkursie będzie traktowane jako 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych dziecka w celu organizacji konkursu. 

 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego…………………. 

 

Wyrażam zgodę na upublicznienie wizerunku/imienia i nazwiska* mojego dziecka 

utrwalonego na zajęciach i imprezach organizowanych, przez świetlicę Szkoły Podstawowej 

w Nowej Iwicznej w roku szkolnym 2022/2023 i upublicznianie go: 



 

 Na stronie internetowej szkoły 

 Na tablicach na terenie szkoły 

 Na stronie szkoły na Facebooku 

Przyjmuję do wiadomości, że zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana, 

co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej 

wycofaniem. 

 
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego…………………………….. 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, iż: 

− Administratorem podanych danych jest Szkoła Podstawowa w Nowej Iwicznej z siedzibą w Nowej Iwicznej przy 

ul. Krasickiego 56 (dalej szkoła). 

− W szkole został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich kwestiach 

związanych z Państwa danymi osobowymi przetwarzanymi przez Szkołę, pod adresem: 

inspektor_odo@zspwni.edu.pl 

− dane będą przetwarzane w celu organizacji zajęć w świetlicy oraz zapewnienia bezpiecznego pobytu dziecka w 

szkole, na podstawie ich niezbędności do  wypełnienia obowiązków prawnych i do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym. 

− Dodatkowe informacje o stanie zdrowia, rozwoju i szczególnych wymaganiach dotyczących opieki, podane o 

dziecku dobrowolnie przez rodzica przetwarzane będą na podstawie zgody. 

− Dane będą zebrane w celu przeprowadzenia konkursów organizowanych przez świetlicę będą przetwarzane na 

podstawie zgody. 

− Dane mogą być przekazane odbiorcom danych tj. dostawcy usług IT w szczególności dostawcom oprogramowania, 

dostawcy dziennika elektronicznego, ZOPO, Gmina Lesznowola. 

− Dane dotyczące korzystania dziecka ze świetlicy szkolnej przechowywane są przez okres 5 lat. Dodatkowe 

informacje podawane dobrowolnie o dziecku będziemy przetwarzać do czasu realizacji celu dla jakiego zostały 

zebrane lub do wycofania zgody na jego przetwarzanie. Dane osób upoważnionych do odbioru przetwarzane będą 

do czasu zakończenia roku szkolnego. 

− Mają Państwo zagwarantowaną możliwość dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania przez Szkołę. 

− Mają Państwo również prawo do przeniesienia danych o ile są one przetwarzane przez Szkołę w formie 

elektronicznej. 

− Mają Państwo prawo wycofania zgody w każdym czasie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania 

danych przez Szkołę przed jej wycofaniem. 

− Jeżeli uznają Państwo, że dane przetwarzane są przez Szkołę w sposób niewłaściwy i Szkoła narusza przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

− Odmowa podania danych może uniemożliwić przyjęcie dziecka do świetlicy. Dobrowolnie podawane są dane 

wymagane do wzięcia udziału w konkursach, dodatkowe ważne informacje o dziecku umieszczone w pkt 2 i 3 

formularz oraz nr telefonów rodziców i osób upoważnionych do odbioru, a ich niepodanie nie wpłynie na decyzję o 

przyjęciu dziecka do świetlicy. 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 


