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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

w Publicznej Szkole Podstawowej w Żywocicach 

w roku szkolnym ……………………………. 

Uczniowie  dowożeni autobusem są obowiązkowo objęci opieką świetlicową. 
 

(kartę wypełniają czytelnie rodzice lub opiekunowie dziecka) 
 

Proszę o przyjęcie do świetlicy w roku szkolnym …………………mojego syna/mojej córki*  

………………………………………………......................... 
(imię, nazwisko) 

 

ucznia/uczennicy*  obecnej/przyszłorocznej*  klasy ……………….................. 

Data i miejsce urodzenia dziecka………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania dziecka………………………………………………………………………………. 

 

Dane rodziców/opiekunów prawnych*: 

 

 
OJCIEC MATKA 

imię 

 i nazwisko  

 

  

adres zam. 

jeśli inny niż 

dziecka  

  

telefon 
  

(Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź) 

Czy dziecko jest dojeżdżające do szkoły? 

a) tak 

b) nie  

Czy dziecko będzie korzystało z obiadów? 

a) tak 

b) nie 

Czy dziecko może wychodzić samo ze świetlicy do domu? 

a) tak  

b) nie 

Jeśli TAK – należy wypełnić OŚWIADCZENIE (na drugiej stronie). 

Jeśli NIE – należy wypełnić UPOWAŻNIENIE (na drugiej stronie). 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka 

…………………………………………………………………………………………………........... do domu 

 i przejmuję na siebie całkowitą odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo po wyjściu ze szkoły.                                                                                                              

 

 ..................................................... 
            (podpis rodzica/opiekuna)* 

 

UPOWAŻNIENIE 

Upoważniam do odbierania dziecka ze świetlicy wyłącznie niżej wymienione osoby (oprócz rodziców): 

1………………………………………………………. 3…………………………………….…………….. 

2………………………………………………………. 4……………………………………….………….. 

Jeśli dziecko ma odebrać osoba inna niż wyżej wymieniona, musi przynieść pisemne upoważnienie rodziców. 

Prosimy o udzielenie informacji, jeżeli jeden z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie 

do dziecka………………………………………………………………………………………………………. 

Planowany pobyt dziecka w świetlicy maksymalnie do godziny …………………………. 

(Proszę określić ze względu na konieczność zaplanowania pracy świetlicy.) 

Ważne informacje mające wpływ na funkcjonowanie dziecka w świetlicy (stałe choroby, dolegliwości, 

powody do szczególnej uwagi ze strony wychowawcy) 

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

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

Oświadczam, że informacje podane przeze mnie w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

                (data)       ( podpis rodzica/opiekuna) 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA – odnośnie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej 

1. Administratorem danych jest Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żywocicach z siedzibą 47-300 Żywocice, ul. Średnia 48,   

    pani Joanna Jeż. 

 2. Dane osobowe dziecka oraz upoważnionych do jego odbioru osób zawarte w upoważnieniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych  
     z pobytem dziecka w świetlicy.  

3. Przetwarzanie danych na mocy przepisu prawa nie wymaga zgody osoby 

4. Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:  
    1) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych;     

    2) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; 

    3) całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne; 
    4) niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;  

5. W trosce o ochronę Państwa danych osobowych Administrator przygotował regulamin zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informację 

   o przysługujących Państwu prawach. Regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń w szkole oraz na stronie internetowej 
    pod adresem http://bip.pspzywocice.krapkowice.pl/426/zasady-przetwarzania-danych-osobowych.htm 


