
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie. 

Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka  

I. Informacje o uczniu i rodzicach: 

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

Data i miejsce urodzenia...........................................................................................................wiek................... 

Adres zamieszkania ............................................................................................................................................ 

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów ..............................................................................................................  

Telefony kontaktowe z rodzicami/opiekunami ..................................................................................................... 

Wyrażam zgodę na użycie telefonu w celu skontaktowania się w sprawach dziecka.   Tak          Nie  

II. Informacje o stanie zdrowia dziecka 
 
W wypadku jakichkolwiek dolegliwości u dziecka, są Państwo zobowiązani o wpisanie tych informacji w celu 
jak najlepszej ochrony zdrowia i życia państwa dziecka w trakcie przebywania w świetlicy.   
............................................................................................................................................................................. 

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

III. Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

W poniższym tekście ( PROSZĘ ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE) 

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

                         Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność  za samodzielny powrót dziecka do domu. 
 

                       Dziecko NIE MOŻE samodzielnie wracać do domu.  

 

                       Wyrażam zgodę i biorę pełną odpowiedzialność za powrót dziecka pod opieką osoby małoletniej 

.............................spokrewnionej...................................................................stopień..pokrewieństwa...................................... 

proszę podać wszystkie osoby upoważnione do odbioru dziecka:  

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa 
 

Nr dowodu osobistego 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

IV. Miejsce pracy                                                           

  matki/opiekuna                                                                 ojca/opiekuna 

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

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

telefon.............................................................              telefon..............................................................     

Dane dotyczące miejsca pracy  i telefonu rodziców (opiekunów) zbierane są w celu uzyskania szybkiego kontaktu w  sytuacjach tego 

wymagających (np. choroba dziecka, uraz  wymagający pomocy medycznej itp.) i będą udostępniane tylko nauczycielom świetlicy. 

Wyrażam zgodę na zebranie danych osobowych  naszych i dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka przez Dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. gen. bryg. Stanisława Gano w Opatowie zgodnie z zapisami RODO. 

        
V. Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy: 

            przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny  ………………………… 

            po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny  ………………………… 

            tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne z  ……………………………………………………………. 

            tylko w oczekiwaniu na odjazd autobusu odwożącego go do ……………………………………………. 



Czy dziecko powinno w świetlicy odrabiać lekcje?            Tak            Nie 

Czy dziecko w szkole będzie jadło obiady?              Tak            Nie 

 (jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych a następnie po zajęciach lekcyjnych będzie w świetlicy 

oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź 1 i 2  ze wskazaniem orientacyjnej godziny odbioru dziecka) 

 Czas pobytu dziecka w świetlicy: 

dzień tygodnia rano po południu 

Poniedziałek   

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 
Dodatkowe informacje o dziecku (zainteresowania itp.) 

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

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

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

VI. WAŻNE INFORMACJE: 

 Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/opiekunów prawnych lub przez osoby 
upoważnione i zgłoszone PISEMNIE wychowawcom świetlicy, innym osobom dziecko nie zostanie wydane. 

 Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy po zaznaczeniu/podpisaniu przez rodziców/opiekunów pisemnej 
zgody na samodzielny powrót do domu. 

 Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od 
rodziców/opiekunów prawnych. 

 W przypadku, gdy jedno z rodziców ma odebrane lub ograniczone prawa rodzicielskie do opieki nad 
dzieckiem, należy niezwłocznie dostarczyć dokumenty do sekretariatu szkoły. 

 
W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje  
w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do nauczycieli świetlicy. 
 
Na podstawie art. 6 ust.1 lit a. Rozporządzenia 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 dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
PL) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Podstawową nr 1 im. gen. bryg. Stanisława Gano  
w Opatowie, ul. Ćmielowska 2, 25-500 Opatów, danych osobowych zawartych w formularzu Karty zgłoszenia dziecka do 
świetlicy szkolnej w zakresie niezbędnym do procesu przyjęcia dziecka do świetlicy i kontaktu pomiędzy Szkołą  
a rodzicami/prawnymi opiekunami. 

 

VII. Oświadczenia                                                           

Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może – po poinformowaniu nauczyciela 

wychowawcy świetlicy - wychodzić samodzielnie do  biblioteki szkolnej i na zajęcia dodatkowe 

zorganizowane na terenie szkoły.         Tak           Nie                                         

Oświadczam, że jestem świadomy faktu, że rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów  
przedszkolnych, które przebywają na świetlicy po zakończeniu 5 godzin zajęć obowiązkowych  
w danym dniu – począwszy od 6 godziny obecności w szkole są zobowiązani do uiszczenia opłaty w 
wysokości 1 zł. (jeden złoty) za każdą rozpoczętą godziną przebywania dziecka pod opieką świetlicy.  
 
Oświadczam, że mam świadomość, iż świetlica szkolna odpowiada za bezpieczeństwo dziecka  
w godzinach swojej pracy, czyli od 6.50 do godz. 16.20. 
 

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 
 

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy. 

 

 

Opatów, dnia .............................                 ......................................................................................................... 

                                                                 (czytelny podpis rodziców/opiekunów)                                                                                                                                                                        


