
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY 

Rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

1. Dane osobowe dziecka 
 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania  

Data i miejsce urodzenia  

KLASA  

 

2. Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych (zobowiązuje się do niezwłocznego 

aktualizowania numerów telefonów, jeżeli zostaną one zmienione) 
 
MATKA/OPIEKUNKA  NUMER TELEFONU  

OJCIEC/OPIEKUN  NUMER TELEFONU  

 
Numer telefonu 

NATYCHMIASTOWEGO 

kontaktu ( w razie 

objawów choroby np. do 

pracy, gdy rodzic nie może 

odebrać swojego telefonu ) 

   

 

 

Dziecko będzie odbierane o godzinie…………………………………………….. 

 

Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych. 

 

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

                miejscowość, data   podpis matki   podpis ojca 

              ( opiekuna prawnego)      (opiekuna prawnego) 

 

3. Oświadczenie rodziców o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko: 

a) dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę  (ustalone z Dyrekcją Szkoły – pisemna 

zgoda ) TAK/NIE o godz. ………………. 

b) Dziecko będzie odbierane przez starsze, niepełnoletnie rodzeństwo ( imię i nazwisko-

ustalone z Dyrekcją Szkoły – pisemna zgoda) 

………………………………………………………………………………………………… 

c) Dziecko będzie odbierane przez :  

 



L.P. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbierania dziecka ze świetlicy (osoby 

pełnoletnie) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

W razie niemożliwości odebrania dziecka po godz.  17:00 – świetlica nie zapewnia 

dziecku opieki. 

 

4. Uwagi o stanie zdrowia dziecka/inne ważne informacje 

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

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

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

5. Korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej        TAK/NIE 

 

6. Akceptuję treść regulaminu wewnętrznego świetlicy: 

 

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

              miejscowość, data          podpis matki    podpis ojca 

      ( opiekuna prawnego)         (opiekuna prawnego) 

 

Podstawa prawna na podstawie RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L.119 4 maja 2016) informuje się iż :  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza, ul. 

Stachiewicza 33, Kraków. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych zgodnie z ustawą 

dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie art. 6. Ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami ustawy. 

4. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo do wglądu danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 
 

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia potrzeby 

opuszczenia świetlicy w sposób inny niż wskazany powyżej( samodzielne wyjście, odbiór dziecka 

przez innego członka rodziny, znajomego czy rodzica innego ucznia)prosimy o dostarczenie 

PISEMNEJ informacji na ten temat.  

Informacja powinna zawierać datę, godzinę samodzielnego wyjścia lub dane osobowe osoby 

upoważnionej do odbioru dziecka wraz z numerem dowodu osobistego i podpisem rodzica. 


