
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ w 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach NA 

ROK SZKOLNY 2019/2020 

   

Imię i nazwisko dziecka  

......................................................................................................................................................  

Data urodzenia dziecka..............................................................................................................   

Klasa (w roku szkolnym 2019/2020).........................................................................................  

Adres zamieszkania dziecka 

......................................................................................................................................................  

Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych), telefony kontaktowe  

1. matki 

.......................................................................................................................................................

2. ojca 

.......................................................................................................................................................  

Miejsce pracy, godziny pracy 

1. matki 

................................................................................................................................................ 

 

2. ojca 

................................................................................................................................................ 

Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do 

szczególnej uwagi ze strony wychowawcy): 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze 

stanem faktycznym.  

........................................................................................       

(data, podpis rodzica, opiekuna)  

  



Deklarowany pobyt dziecka w świetlicy szkolnej:  

Poniedziałek  od ……………..do………………  

Wtorek           od ……………..do……………… 

Środa    od ……………..do……………… 

Czwartek       od ……………..do……………… 

Piątek            od ……………..do………………  

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY* * 

we właściwym prostokącie wstaw znak X  

 będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione 

osoby:  

1.................................................................. 3................................................................................    

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)        (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)  

 

2..................................................................4................................................................................. 

(imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)      (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego)  

 

wyjście ze świetlicy szkolnej o godzinie 

................................................................................................................  

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu. 

 

Grzędzice, dnia................................................   .............................................................            

(podpis rodzica, opiekuna)  

 WAŻNE  INFORMACJE  

 1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 6.30-16.30. 

 2. W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu.  

 3.  Wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć oraz informacji o sukcesach naszego dziecka na stronie 

internetowej szkoły. 

...............................................................              

(podpis rodzica, opiekuna) 

 



Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów  jest Szkoła Podstawowa im Jana Pawła 

II w Grzędzicach ul Gryfa 6 73-110 Stargard tel. 915764169 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w 

Grzędzicach jest Grzegorz Grenda. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole 

Podstawowej email iod@gmina.stargard.pl.  

3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.,c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań 

ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 

opiekuńczych  i wychowawczych w placówce. 

4. Rodzic/opiekun prawny ucznia posiada prawo do: żądania od administratora dostępu 

do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

5. Rodzicom uczniów/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze 

względu na przepisy prawa oświatowego j/w. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez administratora danych 

Szkołę Podstawową w Grzędzicach ul Gryfa 6 73-110 Stargard 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i 

prawie ich poprawiania. 

     ……………………………………………………….. 

                                                                                Podpis rodzica/opiekuna prawnego 

Uczniowie dojeżdżający mają zapewniony pobyt na świetlicy zgodnie z potrzebami wynikającymi za planu lekcji danego 

dziecka, tzn. przed lekcjami od momentu przyjazdu i po lekcjach do momentu najbliższego odwozu. 


