
       KARTA  ZGŁOSZENIA  DZIECKA DO  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ 

                 w Szkole Podstawowej nr 7 w Legionowie na rok szkolny 2019/2020 

 

I. Dane osobowe dziecka: 

Imiona i nazwisko dziecka …....................................................................... Klasa …................. 

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

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

II. Dane osobowe rodziców (opiekunów prawnych) dziecka: 

1. Matka/opiekunka prawna dziecka: 

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

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

2. Ojciec/opiekun prawny dziecka: 

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

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

3. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych …......................................................... 

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

Numer telefonu domowego/kontaktowego ….............................................................................. 

 

III . Informacje szczególne mające wpływ na przyjęcie dziecka do świetlicy (np. sytuacja 

rodzinna): …................................................................................................................................ 

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

IV. Informacja o zainteresowaniach/uzdolnieniach dziecka ………………………………. 

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby moje dziecko …........................................................... 

brało udział w wycieczkach po najbliższej okolicy (parki, instytucje kultury, placówki 

oświatowe, inne) w ramach zajęć świetlicowych.........................................................(podpis ) 

V. Informacja o zdrowiu dziecka (np. alergie, stale zażywane leki) .................................... 

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

VI. Świetlica szkolna czynna jest w godzinach 7:00 – 17:30 

W przypadku przyprowadzenia mojego dziecka przed godziną 7:00 lub nie odebrania go 

po godzinie 17:30 ponoszę pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo 

 

VII. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy: 

 

- Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych  dotycząca upoważnienia do odbioru dziecka 

przez osoby dorosłe (powyżej 18 roku życia) do odbioru dziecka (załącznik nr 1) 

- Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych  dotycząca upoważnienia do odbioru dziecka 

(powyżej 7 roku życia)  przez osoby niepełnoletnie do odbioru dziecka (załącznik nr2 )  

- Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych  dotycząca upoważnienia do odbioru dziecka 

( poniżej  7 roku życia)  przez osoby niepełnoletnie ( powyżej 10 roku życia)  do odbioru dziecka 

( załącznik nr 3 )  

 

 

 



Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odebranego ze świetlicy przez każdą upoważnioną przez nich osobę dorosłą czy 

też niepełnoletnią.  

 

- wyrazić zgodę na samodzielny powrót dziecka (od 7 roku życia) do domu – należy wypełnić 

poniższe oświadczenie: 

Oświadczam, że moje dziecko …................................................................. może 

samodzielnie wracać ze świetlicy szkolnej do domu i ponoszę pełną odpowiedzialność  

prawną za jego bezpieczeństwo po wyjściu ze świetlicy w podanych terminach:      

                                                      

Dni tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godzina      

                                                                                   

  ........................................................... 
                                                                                                   czytelne podpisy rodziców/ opiekunów prawnych 
Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy i osób upoważnionych                             

do odbioru dziecka, a także związane ze zmianą podanych w zgłoszeniu danych należy zgłaszać 

wychowawcom świetlicy na piśmie. 

VIII. Informacja o ochronie danych osobowych. 

      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 :  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 im. VII Obwodu 

"Obroża" AK w Legionowie ul. Królowej Jadwigi 7, 05-120 Legionowo  
2. 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.  

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

4. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo do wglądu danych osobowych dziecka oraz 

swoich, ich sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania 

uprzednio udzielonej zgody. 

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

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa.                              

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania 

danych osobowych moich i członków mojej rodziny oraz wyrażam zgodę na zbieranie                       

i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w zakresie dydaktyczno-

wychowawczej działalności szkoły. 

Legionowo, dnia ….......................... 

 

…..................................................                                         ..................................................... 
czytelny podpis matki (opiekunki prawnej)                                            czytelny podpis ojca (opiekuna prawnego) 
 
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody*na wykorzystanie przez Administratora Danych Osobowych(ADO), 

wizerunku mojego/naszego dziecka do  celów szkolnych, tj. publikacji zdjęć i filmów z uroczystości 

szkolnych i pozaszkolnych na szkolnej stronie WWW i portalach  społecznościowych, tablicach 

informacyjnych, w kronice szkoły/świetlicy oraz gazetce wydawanej przez Samorząd Uczniowski do celów 

budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.                                                           
 

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


