
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

na rok szkolny …………….. 

Kartę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka 
 
Imię i Nazwisko dziecka ………………………………………………………………….. kl. ……………. 

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

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

 
Rodzice/opiekunowie prawni 

 
Imię i nazwisko matki: .................................................................... Tel. matki ................................ 

 
Imię i nazwisko ojca :.......................................................................Tel. ojca: ................................. 

 
Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby itp.) …………………………………… 

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

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

 
………………………… ………………………….……….. 

data  podpis rodziców/opiekunów 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Ja niżej podpisany ............................................................................ wyrażam/nie wyrażam zgody 

na samodzielny powrót mojego dziecka ………………..………………………………… kl. ….….. 

do domu (proszę określić dni i godziny) 

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

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

Oświadczam, że pracuję w godz.: mama ..................................................................................... 

tata ......................................................................................... 

 
Dziecko będzie odbierane ze świetlicy około godziny .............., wyłącznie przez niżej 
wymienione osoby: 

(Imię i nazwisko i stopień pokrewieństwa) 

 
 

1. ….………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………….. 

3. ….………………………………………………………………………. 

 
 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Świetlicy oraz Procedurą BHP                       
w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 7 im. Noblistów 
Polskich w Szczecinku i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 

 
 

......................................... ….…........................................... 
data podpisy rodziców/opiekunów 



Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy 
 

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 
r. (RODO) informuję, iż: 

 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7                  

im. Noblistów Polskich w Szczecinku ul. Krakowska 1; 

2) kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem email : 

kontakt@iod- szczecinek.pl; 

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. Pani/Pana dane osobowe 

zostały przekazane Administratorowi przez rodziców dziecka; 

4) Pana/Pani/ dane osobowe przechowywane będą przez okres edukacji 

dziecka w naszej placówce a po zakończeniu edukacji wyłącznie w celach 

archiwalnych zgodnie z przepisami prawa; 

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia 

sprzeciwu; 

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy RODO. 


