
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁA 

PODSTAWOWA IM. ŚW. EDYTY STEIN KSW W LUBLIŃCU 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

Imię i nazwisko dziecka ………………………………………..………………… klasa……….. 

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

Adres zameldowania dziecka …………………………………………………………………….. 

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

 

Imię i nazwisko matki (opiekuna prawnego) …………………………………………………….. 

Nr tel. …………………………………………… 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna prawnego) ………………………………………………………. 

Nr tel. …………………………………………… 

 

Czas pobytu dziecka w świetlicy: 

Dzień tygodnia Rano Popołudniu 

Poniedziałek 
 

 
 

Wtorek 
 

 
 

Środa 
 

 
 

Czwartek 
 

 
 

Piątek 
 

 
 

 

Inne ważne informacje o dziecku: ………………………………………………………………………… 

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

Potwierdzam, że dane osobowe i wszelkie dane zawarte w „Karcie zgłoszenia” są zgodne z rzeczywistością. 

O ewentualnych zmianach będę informować na bieżąco. 

Klauzura informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (zwanymi dalej 

Rozporządzenie RODO), informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu 

Szkół im. Św. Edyty Stein KSW w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 8. Szczegóły na tablicy 

informacyjnej oraz stronie internetowej www.szkolaedyty.pl  

OŚWIADCZAM IŻ MOJE DZIECKO NIE MA ZAPEWNIONEJ OPIEKI W DOMU. 

 

……………………       ……………………………………………….. 

data       czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

http://www.szkolaedytystein.pl/


Upoważniam do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej: 

Imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa 

Wyrażam zgodę na przetwarzania 

moich danych osobowych 

wskazanych w tabeli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

Czytelny podpis rodziców / opiekunów prawnych 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót mojego dziecka  

…………………………………… do domu. 

       (imię i nazwisko dziecka)            

 

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka podczas jego samodzielnego powrotu do 

domu. 

 

……………………     ……………………………………………….. 

data     czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 

PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI ŻE: 

1. Rodzice dziecka (opiekunowie prawni) zobowiązani są do przestrzegania godzin otwarcia świetlicy szkolnej: 

6.30 – 16.30. 

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

do świetlicy. 

3. Dzieci są odbierana ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców / prawnych opiekunów lub przez osoby 

upoważnione i zgłoszone pisemnie wychowawcą świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie wydane. 

4. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie dziecko posiadające pisemna zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na samodzielny powrót do domu. 

5. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących przede 

wszystkim bezpieczeństwa pobytu na świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny oraz 

szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.  

6. Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

7. Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy, aby dzieci nie przynosiły 

do szkoły wartościowych przedmiotów, np. telefonów komórkowych, mp3, PSP itd. 

8. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej aktualizacji 

danych. 

9. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy rodzice musza powiadomić 

wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem. 

 

……………………     ……………………………………………….. 

data     czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych 


