
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W NR 23 IM. JANA BRZECHWY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

(KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA)

Imię i nazwisko dziecka ……………………….........……………….............., klasa …...............

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

Imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego

.........................................................................................  tel......................................................

Imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego

.........................................................................................  tel…………………………......…........

Czy rodzice/prawni opiekunowie dziecka pracują:

matka/prawny opiekun: TAK/NIE ............................................................................

ojciec/prawny opiekun: TAK/NIE .............................................................................

Dodatkowe informacje o dziecku (stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.): 

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

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

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

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

Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy:

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

zajęciach lekcyjnych będzie w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć

odpowiedź pierwszą i drugą ze wskazaniem godziny odbierania dziecka)

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

 po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny: 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek



 tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne.

Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy? 

             □ tak               □ nie

Dziecko będzie opuszczać świetlicę: (proszę zaznaczyć jedna odpowiedź)

 samodzielnie (dziecko po ukończeniu 7 roku życia może samodzielnie poruszać się 

po drogach. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice/ 

opiekunowie prawni) o godzinie:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

(należy  koniecznie  wpisać  konkretną  godzinę,  o  której  dziecko  powinno  wychodzić  ze

świetlicy)

  pod opieką

Upoważniam, za  okazaniem dokumentu tożsamości  ze  zdjęciem,  wymienione poniżej

osoby pełnoletnie lub starsze rodzeństwo do odbierania mojego dziecka ze świetlicy szkolnej:

Imię i nazwisko 
osoby upoważnionej

Rodzaj pokrewieństwa
lub znajomości

Seria i nr dowodu
osobistego, telefon

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(Każda  z  osób  upoważnionych  podała  swoje  dane  dobrowolnie  i  wyraziła  zgodę  na

przetwarzanie  danych  osobowych,  w  celu  weryfikacji  tożsamości/identyfikacji  podczas

odbioru dziecka)

                                                                ………………………………………..........……………         
                                                                               (czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)



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

małoletniej: (Dziecko, w wieku do 7 lat, może być odbierane przez osoby, które ukończyły 10

rok życia – art. 43. 1. USTAWY z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym)

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

                                                                               (data i czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych)

OŚWIADCZENIE RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 Oświadczam,  że  zapoznałam/em  się  z  Regulaminem  świetlicy  szkolnej  w  Szkole

Podstawowej  nr  23  im.  Jana  Brzechwy  w Rudzie  Śląskiej  oraz  aneksem dotyczącym

organizacji funkcjonowania świetlicy w okresie pandemii.

 Zobowiązuję się do pisemnego powiadamiania wychowawców świetlicy o każdorazowym

odstępstwie od ustalonego sposobu odbierania dziecka ze świetlicy, zawartego w karcie

zgłoszenia dziecka do świetlicy,  np.  ewentualność powrotu  do domu bez opiekuna lub

możliwość odebrania dziecka przez inne osoby, niż wskazane w upoważnieniu.

 Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy, po uzgodnieniu z wychowawcą,

może samodzielnie wychodzić do toalety, biblioteki szkolnej oraz na zajęcia dodatkowe,

organizowane na terenie szkoły.

 Oświadczam, że w przypadku, gdy wyraziłem zgodę na samodzielny powrót dziecka ze

świetlicy do domu, biorę całkowitą odpowiedzialność za jego zdrowie i życie. 

 Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych oraz mojego

dziecka zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a

oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 Wyrażam/nie wyrażam* zgodę/y na publikowanie zdjęć z udziałem mojego dziecka na

stronie internetowej Szkoły.

 Oświadczam, że przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie informacje, są zgodne ze

stanem faktycznym.

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

        (data)                                                                    (czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów)


