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KARTA ZGŁOSZENIA UCZNIA DO ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. KAROLA WOJTYŁY W ROTMANCE W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

I. DANE OSOBOWE UCZNIA 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania   

Data urodzenia  

Klasa  

 

II. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

L.p. Imię i nazwisko rodzica/ prawnego opiekuna Nr telefonu 

1.   

2.   

 

III. INFORMACJE I UWAGI DOTYCZĄCE ZDROWIA UCZNIA (jeżeli dziecko wymaga 

szczególnej opieki: alergie, choroby przewlekłe, itp.) 

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

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

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

IV. SPOSTRZEŻENIA RODZICÓW  DOTYCZĄCE POZYTYWNYCH CECH UCZNIA, 
ZAINTERESOWAŃ i ZDOLNOŚCI  
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

V. CZY UCZEŃ BĘDZIE KORZYSTAŁ Z DOWOZU/ODWOZU SZKOLNEGO?  

 NIE  

 TAK (poniżej proszę określić dni i godziny)   

Godzina 

opuszczania 

świetlicy 

poniedziałek  wtorek  środa  czwartek  piątek  

  

  

 

 

        

 



 
 

2 
 

VI. CZAS PRZEWIDYWANEJ OBECNOŚCI UCZNIA W ŚWIETLICY:  

(możliwość zapewnienia opieki w godz. 6.30 – 17.00) 

Czas pobytu 

(w godzinach) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 

 

 

    

 

VII. UCZEŃ BĘDZIE ODBIERANY PRZEZ :  

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

(oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów w załączeniu) 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

VIII. UCZEŃ BĘDZIE ODBIERANY PRZEZ STARSZE, NIEPEŁNOLETNIE 

RODZEŃSTWO (imię i nazwisko): 

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

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

Biorę pełną odpowiedzialność za powrót naszego dziecka ze szkoły pod opieką  

starszego rodzeństwa. 

IX. OŚWIADCZAMY, IŻ WYRAŻAMY ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT NASZEGO 

DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ: 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Godziny 

opuszczania 

świetlicy 

 

 

    

 

X. OŚWIADCZENIA DODATKOWE RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

Czy wyrażają Państwo zgodę na publikację zdjęć z wizerunkiem Waszego dziecka na 

stronie internetowej świetlicy szkolnej oraz tablicach pamiątkowych i facebooku szkoły? 

Proszę o zakreślenie wybranej odpowiedzi znakiem X. 

TAK  

 NIE  
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XI. OŚWIADCZAMY*, ŻE PRACUJEMY ZAWODOWO: 
 

1. …………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko matki/prawnego opiekuna) 
 

2. ……………………………………………………………………………, 
(imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna) 
 

 
 

 INFORMACJE DODATKOWE DLA RODZICÓW 

1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 6:30-17:00. Rodzice/ prawni opiekunowie 

są zobowiązani do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy. W przypadku 

zdarzenia nagłego, powodującego opóźnienie odbioru dziecka, rodzic powinien 

niezwłocznie zawiadomić wychowawcę świetlicy.  

2. Pobyt uczniów w świetlicy musi być poprzedzony złożeniem przez rodzica/ prawnego 

opiekuna wypełnionej Karty Zgłoszenia Ucznia. 

3. Uczniowie, którzy nie ukończyli 7. roku życia, mogą być odbierani ze świetlicy 

szkolnej jedynie przez osoby pełnoletnie. 

4. Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia 

potrzeby opuszczenia świetlicy w sposób inny niż wskazany powyżej (samodzielne 

wyjście, odbiór dziecka przez innego członka rodziny, znajomego czy rodzica innego 

ucznia) prosimy o dostarczenie PISEMNEJ informacji na ten temat.  

Informacja powinna zawierać datę, godzinę samodzielnego wyjścia lub dane 

osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka wraz z podpisem 

rodzica/prawnego opiekuna. 

5. Nie wypuszczamy dzieci ze szkoły po informacji telefonicznej. 

6. Regulamin świetlicy szkolnej dostępny jest na stronie szkoły. 

 

 

 

………………………………………….                                          ..………………………………………….                 
 (podpis matki/prawnego opiekuna)                                        (podpis ojca/prawnego opiekuna) 
 

                                                                                                                                                    

 

 

Rotmanka, …………………………………… 

                                   (data) 

      
*)  "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.".   
Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje 
nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. (art. 233 §1 kodeksu karnego).  
Przepisy § 1stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania 
oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej (art. 233 §6 kodeksu karnego).  
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........................................................................ 

Nazwisko i imię matki/ opiekuna prawnego  

 

……………………………………………… 

Nazwisko i imię ojca /opiekuna prawnego  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 
Do odbioru dziecka …………………………………………………………………… klasa …………..,  

ze świetlicy Szkoły Podstawowej im. Karola Wojtyły w Rotmance upoważniam następujące osoby: 

 

1............................................................................................................................ ..... 

Nazwisko i imię        data urodzenia 

2.................................................................................................................................  

Nazwisko i imię        data urodzenia 

3.................................................................................................................... ............. 

Nazwisko i imię        data urodzenia 

4............................................................................................................................ ..... 

Nazwisko i imię        data urodzenia 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu 

jego odbioru, przez upoważnioną przez nas osobę. 

 

 

Rotmanka, dn................. ...........................................  ................................................  
podpis matki/opiekuna prawnego   podpis ojca/opiekuna prawnego  

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula informacyjna RODO) 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Karola Wojtyły w Rotmance. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w sprawach związanych z przestrzeganiem RODO: 

iod@rotmanka.com.pl 
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz umożliwienia odbioru dzieci przez 

osoby wskazane przez rodziców/opiekunów prawnych. 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych przez placówkę jest realizacja zadania w interesie publicznym zgodnie 

z art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia 2016/679  (RODO) w związku z ustawą  Prawo oświatowe. 
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do tego, by osoby wskazane przez rodziców/opiekunów 

prawnych mogły odebrać dziecko. 
6. Oświadczenie przechowywane będzie do końca roku szkolnego 2021/2022. Po tym czasie oświadczenia zostaną 

usunięte. 
7. W przypadku zmiany osób upoważnionych, prosimy o złożenie nowego oświadczenia i zaktualizowanie danych. 
8. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub 

podpisanych umów lub porozumień. 
9. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: 
kancelaria@uodo.gov.pl). 

 

mailto:iod@rotmanka.com.pl

