
Szkoła Podstawowa im. 100-lecia Ruchu Ludowego 
w Wierzchosławicach 

            Wierzchosławice 713 
           33-122 Wierzchosławice 

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

Świetlica szkolna działa na podstawie art.105.1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59) 
 

Niniejszym proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy 
 w roku szkolnym 2022/2023 

 
Imię i nazwisko……………………………………………………………………….. 
uczennicy/ucznia klasy…………….. (w roku szkolnym 2022/2023) 
 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych Numery telefonów 

  

  
 
1.Dodatkowe informacje o dziecku: 
( Jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki ) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Zainteresowania lub uzdolnienia dziecka: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. W jakich dniach i godzinach dziecko będzie przebywać w świetlicy: 
 
 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

przed lekcjami przed lekcjami przed lekcjami przed lekcjami przed lekcjami 

od godziny ………. od godziny ………. od godziny ………. od godziny ………. od godziny ………. 

po lekcjach po lekcjach po lekcjach po lekcjach po lekcjach 

od godziny ………. od godziny ………. od godziny ……….  od godziny ………. od godziny ………. 

 
 
4. Oświadczenie rodziców/ prawnych o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy: 
 
Sposób wychodzenia dziecka ze świetlicy szkolnej do domu. Proszę znakiem X zaznaczyć  wybraną 
formę. 
 
 
 Samodzielnie o godzinie …………………………….. 



Jednocześnie oświadczam, że moje dziecko ma ukończone 7 lat i może na moją odpowiedzialność 
wychodzić samodzielnie ze świetlicy 
 
               Podpisy rodziców/prawnych opiekunów ………………………………………………….............................. 
 
          Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez następujące osoby: 
 

l.p Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do odbierania 
dziecka ze świetlicy 

Wyrażam zgodę na okazanie 
dowodu osobistego lub innego 
dokumentu w celu zweryfikowania 
tożsamości 

Podpis osoby 
upoważnionej 

  
 

Wyrażam zgodę na okazanie 
dowodu osobistego lub innego 
dokumentu w celu zweryfikowania 
tożsamości 

 

  
 

Wyrażam zgodę na okazanie 
dowodu osobistego lub innego 
dokumentu w celu zweryfikowania 
tożsamości 

 

  
 

Wyrażam zgodę na okazanie 
dowodu osobistego lub innego 
dokumentu w celu zweryfikowania 
tożsamości 

 

 

Równocześnie biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka od momentu jego 

odbioru przez wskazaną wyżej osobę 

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

                                                                                            (czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów) 

5. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu 

Niniejszym oświadczamy, że oboje jesteśmy zatrudnieni zawodowo w pełnym wymiarze czasu pracy 

 

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

Podpis matki                                                                                                                             Podpis ojca 

 

 

 

 

 

 



I. INNE, DODATKOWE INFORMACJE RODZICÓW / OPIEKUNÓW: 

 
1. W razie jednorazowego zwolnienia dziecka z zajęć świetlicowych przez inne osoby nie 

będące rodzicem, opiekunem prawnym i osobą upoważnioną, rodzice/ opiekunowie 
zobowiązani są do napisania pisemnego upoważnienia tej osoby do wychowawcy 
Świetlicy.   W przeciwnym wypadku dziecko pozostanie na Świetlicy do wcześniej 
ustalonej godziny. 

2. Dzieci będą wydawane ze Świetlicy osobą upoważnionym po wcześniejszym okazaniu 
dowodu tożsamości, w innym przypadku pozostaną do wcześniej ustalonej godziny. 

3. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru i powrotu dziecka do domu, 
informacje w formie pisemnej należy  przekazać bezpośrednio do nauczycieli 
świetlicy. 

4. O wynikach rekrutacji poinformujemy pa 
 

UWAGA  

              Informujemy, że dane osobowe zawarte w Karcie zgłoszenia do świetlicy 
szkolnej będą przetwarzane przez Administratora, tj. Szkołę Podstawową im. 100-lecia 
Ruchu Ludowego w Wierzchosławicach, 33-122 Wierzchosławice 713, Tel.14 679-70-56, 
e-mail: spwierzchoslawice@wierzcoslawice.pl, w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniów oraz w zakresie niezbędnych do  kontaktu pomiędzy Szkołą a 
rodzicami/opiekunami prawnymi na  podstawie państwa zgody zgodnie z art..6 lit.a 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 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 L119/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).. 

W Szkole wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym skontaktować 
się można na wyżej wymieniony adres lub telefon (14) -679-70-56, a także pocztą e-mail: 
ido.spwierzchosławice@wierzchosławice>pl. 

Maja Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, 
przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do cofnięcia zgody o ile nie są 
one przetwarzane na podstawie przepisów prawa,  a także prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-
193 Warszawa 

 Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celu. 

Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej szkoły: 

www.spwierzchoslawice.pl 

 

Wierzchosławice , dnia ………………………          Podpis rodziców /………………………………………. 

       

mailto:ido.spwierzchosławice@wierzchosławice%3epl
http://www.spwierzchoslawice.pl/

