
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 2 w Głogowie 

na rok szkolny …........./............. 

Świetlica czynna jest w godzinach 6.45 – 16.00 

 

 

I. Informacje o uczniu i rodzicach: 

 

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

 

Dane matki / opiekunki prawnej 

Imię i nazwisko …................................................................................ 

Telefon kontaktowy …......................................................................... 

Telefon do pracy ….............................................................................. 

 

Dane ojca / opiekuna prawnego 

Imię i nazwisko …................................................................................ 

Telefon kontaktowy …......................................................................... 

Telefon do pracy ….............................................................................. 

 

II. Informacje o stanie zdrowia dziecka (przebyte choroby, aktualne dolegliwości) 
 
........................................................................................................................................................................ 

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

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

 

III. Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

 

    Dziecko MOŻE samodzielnie wracać do domu o godzinie……………….................………………………. 
 

 

    Dziecko NIE MOŻE samodzielnie wracać do domu. 

 

 

 

Oświadczam, że przedłożone przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 
 
 
 
       …............................................................ 

        podpis rodziców(opiekunów prawnych) 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Wyciąg z regulaminu świetlicy szkolnej 

 

1. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I-IV, dzieci rodziców pracujących, 

uczniowie dojeżdżający. 

2. Świetlica czynna jest w godzinach 6.45 – 16.00. 

3. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie przez rodziców w wyznaczonym 

terminie wypełnionej karty zgłoszeniowej. 

4. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły,            

a nie zgłosiło się do świetlicy. 

5. Dzieci ze świetlicy odbierają rodzice lub osoby upoważnione (odrębny formularz). 

6. Doraźną zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy (dotyczy dziecka powyżej               

7 roku życia) należy zgłosić wyłącznie na piśmie. Ustna oraz telefoniczna informacja               

nie będzie respektowana. 

7. Rodzice/ opiekunowie przyprowadzający i odbierający dziecko ze świetlicy korzystają                 

z wideodomofonu. Po wywołaniu dziecka oczekują w strefie rodzica. 

8. Kontakt z wychowawcami świetlicy odbywa się za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego. 

9. W czasie pobytu w świetlicy uczniowie uczestniczą w zajęciach zgodnie z Planem Pracy              

i ustalonym rozkładem dnia zajęć świetlicowych. 

  

Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2                   

w Głogowie. 

 

 
        ……………………………………………. 

        podpis rodziców(opiekunów prawnych) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH: 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119                        z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2                          w 

Głogowie, która przetwarza Pana/Pani dane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a RODO. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Jędrzej Bajer tel. 533 80 70 40 e-mail: 

iod@odoplus.pl 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko w celu weryfikacji 

tożsamości/identyfikacji osoby odbierającej dziecko ze szkoły. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w formie papierowej przez 

okres roku szkolnego 2021/2022, a następnie trwale niszczone. 

5. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Cofniecie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.                  Cofnięcie zgody 

będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka ze szkoły. 

6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostepu do danych osobowych dotyczących 

Pana?pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego UODO (Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są 

przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

 

 

 

 

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

       data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:iod@odoplus.pl


Upoważnienia do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej: 

 

Ja …..........................................................................upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej 
                        imię i nazwisko rodzica/opiekuna  
 

mojego dziecka …............................................................następujące osoby: 
              imię i nazwisko dziecka 

 

 

Lp. Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do odbioru dziecka 

Stopień 

pokrewieństwa 

Telefon  

    

    

    

    

    

    

 

 

Zobowiązania: 

 

1. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka                

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przeze mnie osobę. 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuje się do jego 

przestrzegania. 

3. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy.  

4. Wyrażam zgodę na korzystanie z danych osobowych, zawartych w powyższym wniosku i 

upoważnieniu na potrzeby związane z działalnością świetlicy. 

 

 

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

data i czytelny podpis matki/opiekuna prawnego       data i czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 

 


