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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
SZKOLA PODSTAWOWA NR 69 W GDAŃSKU 

NA ROK SZKOLNY 2018/20191 

 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka: 

 
1. Imię i nazwisko dziecka........................................................................................................................................... 

 
2. Data i miejsce urodzenia dziecka ................................................................... Klasa ....................................... 

 

3. Adres zamieszkania dziecka ................................................................................................................................. 

 

4. Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów prawnych): 

matki  

 

ojca  

 

 

5. Kontakt telefoniczny z: 

matką dziecka  

 

ojcem dziecka  

 

 

6. Ważne informacje o zdrowiu dziecku (stałe choroby, dolegliwości, powody do szczególnej 

uwagi ze strony wychowawcy): 

 

przeciwskazania żywieniowe  

 

 

przeciwskazania zdrowotne  

 

 

inne  

 

 

Oświadczamy, iż przedłożone przeze nas w niniejszej karcie informacje  

zgodne są ze stanem faktycznym. 

                                                                             
                                                 

................................................................................................ 
                                               (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

                                                 
1
 Kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka 
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7. Deklarowane godziny, w których dziecko będzie przebywało w świetlicy szkolnej
2
: 

Dzień tygodnia Przedpołudnie Popołudnie 

    od godziny      do godziny     od godziny     do godziny 

Poniedziałek     

Wtorek     

Środa     

Czwartek     

Piątek     

 

8. Zajęcia pozalekcyjne, w których dziecko bierze udział na terenie szkoły: 

Dzień tygodnia                   Rodzaj zajęć 

             np. koło plastyczne 

    Godziny zajęć 

         (od-do) 

      Nauczyciel 

     prowadzący 

    

    

    

 

9. Informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy szkolnej: 

     Warianty        Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów       Data i podpis 

        rodziców/ 

        prawnych 

       opiekunów 

          I Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny 

powrót mojego dziecka do domu, wyjście ze świetlicy 

szkolnej o godzinie …………………….. 
3
 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność 

za samodzielny powrót dziecka do domu. 

 

          II Oświadczam,  że dziecko będzie odbierane wyłącznie  

przez rodziców/prawnych opiekunów. 
 

         III Oświadczam, że dziecko oprócz rodziców i prawnych 

opiekunów będzie obierane również przez wskazane             w 

karcie zgłoszenia osoby
4
: 

 

Imię, nazwisko osoby upoważnionej Numer dowodu 

osobistego 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Informacja niezbędna do zaplanowania pracy świetlicy szkolnej, ze względu na dużą liczebność uczniów.  

3
 Art. 43 Prawo o ruchu drogowym  

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.            

Nie dotyczy to strefy zamieszkania. 
4
 Osobom do odbioru, niewskazanym w karcie zgłoszenia, nie zostanie wydane dziecko ze świetlicy szkolnej.  
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         IV Wyrażam zgodę i biorę pełną 

odpowiedzialność za powrót  

dziecka pod opieką osoby 

małoletniej
5
 

Proszę podać imię, 

nazwisko/klasa  

osoby małoletniej 

odbierającej dziecko ze 

świetlicy szkolnej: 

 

 

 

 

 

 

 
 Przyjąłem/łam do wiadomości, że świetlica odpowiada za bezpieczeństwo dziecka w godzinach 

swojej pracy: 6.30-17.00 i oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się 

 z „Regulaminem świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku” 
 

 

 

Gdańsk, dnia ..............................................                  ..................................................................................................... 
     (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(RODO) informujemy, że: 

Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe  jest Szkoła 

Podstawowa nr 69 w Gdańsku. 

1. Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia,  przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji 

osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego 

rodziców/opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz ucznia, mogą być wyłącznie podmioty 

upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa. 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz ucznia przetwarzane będą przez czas trwania roku szkolnego 

2018/2019. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo              

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej 

przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem. 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez administratora. 

                                                 
5
 Art. 43 Prawo o ruchu drogowym  

1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.            

Nie dotyczy to strefy zamieszkania 



Szkoła Podstawowa nr 69 w Gdańsku im. gen S.Sosabowskiego 
ul. Zielony Trójkąt 1, 80-869 Gdańsk  58 3430502 

 

9.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości odbioru dziecka. 

10.  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: rodosp69@wp.pl 

. 

  
 

  

Gdańsk, dnia ..............................................                  ..................................................................................................... 
     (data i podpis rodziców/prawnych opiekunów) 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 


