
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy 
w Szkole Podstawowej im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej 

Proszę o przyjęcie mojego dziecka……………………………………………………………..,
ur. …………………… w …………………………….. do świetlicy w Szkole Podstawowej
im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej na rok szkolny …………….…

……………………………………………………….
                                                                             (podpis rodziców/prawnych opiekunów)

I. Dane rodziców (prawnych opiekunów)

matka/prawny opiekun ojciec/prawny opiekun
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania

Miejsce zatrudnienia
(pieczęć zakładu pracy z
danymi teleadresowymi)

II. Dodatkowe informacje o dziecku:

1. Czy dziecko choruje na choroby, o których należy poinformować nauczyciela – 
wychowawcę świetlicy (np. choroba przewlekła, niepełnosprawność)

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

2. Preferowane przez dziecko zabawy, zajęcia, zainteresowania
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

3. Czy dziecko będzie odrabiać zadania domowe pod opieką nauczyciela? (zakreślić)
TAK      NIE

III. Odbiór dziecka ze świetlicy
1. Dziecko będzie odbierane do godziny (zakreślić)

1300 1400 1500 1600

2. Dziecko będzie odbierane przez rodziców (zakreślić)
TAK      NIE

3. Dziecko będzie odbierane przez upoważnione przeze mnie osoby (zakreślić)
TAK      NIE

Do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej upoważniam następujące osoby:



Imię i nazwisko
powinowactwo (np. babcia,

dziadzio, brat, siostra,
ciocia, wujek)

nr telefonu

Przyjmuję do wiadomości, że:
1. Świetlica  szkolna  jest  czynna  w  godzinach  od  11.30  do  16.00.  W  razie  nieodebrania  dziecka  ze  świetlicy

w  godzinach  jej  pracy  oraz  braku  kontaktu  z  jego  rodzicami/prawnymi  opiekunami,  dziecko  może  zostać
przekazane odpowiednim organom.

2. Odpowiedzialność nauczyciela – wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą przybycia ucznia do
świetlicy.

3. Dzieci  są  odbierane  ze  świetlicy  szkolnej  osobiście  przez  rodziców/prawnych  opiekunów  lub  przez  osoby
upoważnione. Innym osobom dziecko nie zostanie wydane.

4. Samodzielnie  wyjść  ze  świetlicy  może  wyłącznie  dziecko  posiadające  pisemną  zgodę  rodziców/prawnych
opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna wyrażona telefonicznie nie będzie
brana pod uwagę przez nauczyciela – wychowawcę świetlicy.

5. Dzieci mogą opuścić świetlicę na czas zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych, prowadzonych przez osoby z zewnątrz,
jeśli  odbywają  się  one  w  godzinach  pracy  świetlicy,  na  które  dziecko  zostało  zgłoszone  przez  rodziców lub
wychowawców za zgodą rodziców.

6. Pozostałe kwestie funkcjonowania świetlicy są ujęte w Regulaminie Świetlicy.

Informacja  o  przetwarzaniu  danych  osobowych  dla  rodziców  i  opiekunów  dzieci  
w zakresie zapewnienia opieki świetlicowej
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 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

1. Administratorem Państwa  danych  osobowych jest  Szkoła  Podstawowa im.  Sług  Bożych Rodziny  Ulmów w Markowej,  tel.
17 2265590, e-mail: poczta@spmarkowa.pl

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@markowa.pl
3. Dane osobowe zawarte w niniejszej karcie będą przetwarzane na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a ogólnego rozporządzenia j/w

o ochronie danych w celu zapewnienia opieki świetlicowej. 
4. Administrator danych nie będzie przekazywał Państwu danych innym podmiotom
5. Dane będą przechowywane na czas zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji z organizacji pracy

świetlicy szkolnej
6. Jednocześnie informujemy, że mają Państwo obowiązek podanie niezbędnych danych osobowych
7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Posiadają Państwo prawo do: żądanie od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody o ile nie są one

przetwarzane na podstawie przepisów prawa
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie  danych w zakresie wymaganym przez administratora może

skutkować brakiem możliwości odbioru dziecka ze świetlicy przez wskazane osoby.

Markowa, dnia ……….…………            ……………………………….…………………………………………..
                                                                                              podpisy rodziców/prawnych opiekunów

Oświadczenia:
1. Oświadczam,  że  podane  w  karcie  dane  są  zgodne  z  aktualnym  stanem  fizycznym  

i prawnym.
2. Oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się z regulaminem świetlicy (dostępnym na stronie szkoły,

w  świetlicy,  w  sekretariacie  szkoły),  zobowiązuję  się  do  przestrzegania  go  i  współpracy
z nauczycielami – wychowawcami świetlicy

Markowa, dnia …………………………………..

Podpis matki (prawnej opiekunki) …………………………………….

Podpis ojca (prawnego opiekuna) ……………………………………..


