
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY  

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MJRA HENRYKA SUCHARSKIEGO W OSIEKU NAD WISŁĄ 

 

(Kartę wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka) 

(PROSZĘ O UZUPEŁNIENIE KARTY WIELKIMI LITERAMI, WLICZAJĄC E-MAIL) 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów.  

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………....................... 

Data urodzenia  dziecka…………………..…………………………..  Klasa: …………..…......................... 

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

Informacje o rodzicach/prawnych opiekunach dziecka: 

MATKA/PRAWNA OPIEKUNKA OJCIEC/PRAWNY OPIEKUN 

imię i nazwisko: 
 

imię i nazwisko: 

tel. kontaktowy: 
 

tel. kontaktowy: 

e-mail: 
 

e-mail: 

WAŻNE informacje o stanie zdrowia dziecka (stałe choroby, dolegliwości, stosowana dieta) oraz powody do 

szczególnej uwagi ze strony wychowawcy): 

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

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

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

 

INFORMACJE O ODBIORZE DZIECKA ZE ŚWIETLICY : 

1. Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione, pełnoletnie osoby: 

L.P. NAZWISKO I IMIĘ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

……………………………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

2. Oświadczam, że dziecko będzie korzystało z dowozów/odwozów realizowanych transportem autokarowym 

przez Szkołę Podstawową im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą  

(proszę podać kierunek:……………………………………………………………………………..…………...)  

 

……………………………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

3. Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka do domu pod opieką osoby małoletniej – 

rodzeństwa powyżej 13 roku życia (proszę podać imię i nazwisko rodzeństwa:  

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

 

……………………………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. Jednocześnie informuję, 

że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

……………………………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, iż przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 

……………………………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 



 

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku jednorazowego 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 bezpośrednio do wychowawcy świetlicy.  

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

odbioru dziecka wraz z podpisem rodzica/opiekuna prawnego.  

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, nie wypuszczamy dzieci ze świetlicy po informacji 

telefonicznej. 

Mam świadomość, że świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach swojej pracy,  

to znaczy od 6.30 do 16.30.  

Oświadczam, iż zapoznałam/em się z powyższym oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.  

 

……………………………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

WAŻNE  INFORMACJE: 

• W świetlicy obowiązuje regulamin świetlicy, z którym dziecko jest zapoznawane we wrześniu 2020 r.  

• Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. 

• Nie podlega opiece wychowawców dziecko, które nie dotrze do świetlicy. Obowiązkiem dziecka jest 

zgłosić się u wychowawcy po wejściu do świetlicy. 

• Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad, dotyczących 

przede wszystkim bezpieczeństwa pobytu w świetlicy, kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad 

higieny, oraz do szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy. 

• Za zniszczenie przedmiotów będących wyposażeniem świetlicy odpowiedzialność materialną ponoszą 

rodzice/opiekunowie. 

• Dziecko przebywające w świetlicy każdorazowo zgłasza potrzebę wyjścia ze świetlicy u wychowawcy  

(np. do toalety, biblioteki, itp.) 

• Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w niej przedmioty. Prosimy aby dzieci nie 

przynosiły do szkoły wartościowych przedmiotów np. telefonów komórkowych, MP3, PSP itd. 

• Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty zgłoszenia oraz niezwłocznej 

aktualizacji danych. 

• Dzieci z klas I-III ze świetlicy odbierają rodzice/opiekunowie prawni, lub osoby przez nich upoważnione 

pisemnym oświadczeniem. Osoba odbierająca dziecko zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę 

świetlicy. 

• Uczniowie którzy posiadają pisemne pozwolenie rodziców mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do 

domu, jednakże muszą swoje wyjście zgłosić wychowawcy pełniącemu dyżur. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb świetlicy szkolnej Szkoły 

Podstawowej im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą, ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą.  

 

……………………………… (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

wizerunku naszego dziecka w postaci fotografii cyfrowej, przez Szkołę Podstawową im. mjra Henryka 

Sucharskiego w Osieku nad Wisłą, ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą, zwanej dalej „Szkołą”, w tym w 

szczególności na potrzeby działalności promocyjno-marketingowej Szkoły prowadzonej za pośrednictwem 

gazetki szkolnej oraz strony internetowej Szkoły pod adresem: http://www.zsosieknadwisla.pl.  

 

……………………………… (podpis rodzica/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 : 
• Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. mjra Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą, ul. Leśna 1, 87-125 Osiek nad Wisłą. 

• 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.  

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

• Każdy rodzic/opiekun posiada prawo do wglądu danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przetwarzania lub odwołania 
uprzednio udzielonej zgody. 

• Rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

• Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 

• Zgodnie z art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.) - "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 

 

http://www.zsosieknadwisla.pl/


Proszę o podanie godzin, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy Szkoły Podstawowej im. mjra 

Henryka Sucharskiego w Osieku nad Wisłą w roku szkolnym 2020/2021 

 

Imię i nazwisko dziecka: 

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

Klasa: 

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

 

DNI 

TYGODNIA 
PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

GODZINY 

PRZED 

LEKCJAMI 

     

GODZINY 

W KLASIE 

(wg planu lekcji) 

     

GODZINY 

PO 

LEKCJACH 

     

 

Zajęcia pozalekcyjne ,w których dziecko bierze udział na terenie szkoły (logopeda, terapia pedagogiczna, 

dodatkowy język angielski itp.) lub w ramach Szkoły Muzycznej w Osieku nad Wisłą (proszę o podanie 

godziny oraz miejsca): 

 

Poniedziałek……………………………………………………………………………………………………... 

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

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

Wtorek…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Środa……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Czwartek………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

Piątek………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

                                                                                      

Uwagi i prośby:  

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

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

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

 

 

Osiek nad Wisłą, dnia ………………………. 

 

 

…………………………………………  

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

 


