
 

 

 KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki ………………………………………………………                                          

                                                                               ( imię i nazwisko dziecka)  

ucznia/uczennicy klasy ………………... do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4  

w Giżycku w roku szkolnym 2022/2023. 

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

1. Dane rodziców: 

A. Imię i nazwisko matki............................................................................................................ 

Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż dziecka)………………………………………………  

Oświadczam, że jestem zatrudniona (*proszę wpisać ,,TAK” lub ,,NIE”)……………………...  

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………… 

B. Imię i nazwisko ojca............................................................................................................... 

Adres zamieszkania (jeżeli jest inny niż dziecka)………………………………………………  

Oświadczam, że jestem zatrudniona (*proszę wpisać ,,TAK” lub ,,NIE”)……………………...  

Telefon kontaktowy …………………………………………………………………………… 

2. Proszę o objęcie dziecka zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi w świetlicy szkolnej:  

*Proszę wpisać ,,TAK” w wybranym miejscu 

A. Przed zajęciami lekcyjnymi oraz po zajęciach lekcyjnych w 

szkole 

* 

B. Tylko przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych w szkole * 

C. Tylko po zakończeniu zajęć lekcyjnych w szkole * 
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3. Oświadczenie rodziców o upoważnieniu innych osób do odbioru dziecka  ze Szkoły   

    Podstawowej  nr 4 w  Giżycku w roku szkolnym 2022/2023 

Do odbioru mojego dziecka ze szkoły  ………………………………………………………. 

                                                                                       (imię i nazwisko dziecka) 

 

Ja……………………………………………………………………………legitymująca/y  się dowodem osobistym o 

numerze……………………………………………………………………..upoważniam następujące osoby: 

LP Imię i nazwisko 
Seria i nr dowodu osobistego lub  

nr PESEL 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od 

momentu jego odbioru przez wskazaną wyżej, upoważnioną przez nas osobę. 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku 

reprezentowana  przez Dyrektora Szkoły. Został powołany inspektor danych osobowych i ma 

Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail dpo@gizycko.pl . Pani/Pana dane 

osobowe przetwarzane będą zgodnie   z art. 6 ust. 1 lit. c) w celu umożliwienia Pani/Panu odbiór 

dziecka w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo co jest obowiązkiem prawnym placówki 

uregulowanym w statucie z przekazanym upoważnieniem rodzica/prawnego opiekuna. Pani/Pana 

dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane 

przez okres roku szkolnego. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznego profilowaniu.                                                          

Źródłem pozyskania Pani/Pana danych osobowych jest ……………………………..…………………………..                                                                    

                                                                                                (Czytelny podpis opiekuna dziecka) 
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Wzór oświadczenia upoważniającego do samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej 

zostanie zamieszczony we wrześniu na stronie internetowej szkoły – www.czworeczka.pl 

Wszelkie zmiany dotyczące osób upoważnionych do odbioru przekazujemy w formie pisemnej lub 

poprzez Librusa na konto świetlicy. 

4. Dodatkowe informacje o dziecku  

a) stała choroba, uczulenia, itp.: 

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

b) zainteresowania i potrzeby dziecka 

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

Oświadczenia rodziców: 

1 Oświadczamy, że przedłożone informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

2 Zobowiązujemy się do uaktualnienia zmian dotyczących sytuacji dziecka.  

3 Zobowiązujemy się do zapoznania się z regulaminem świetlicy umieszczonym na stronie 

internetowej szkoły- www.czworeczka.pl 

Giżycko, dn. ..................................                           …………………………………………. 

                    Podpis rodzica 

 

Informacje dla rodziców: 

1 Świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6.30 do 16.30. 

2 Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło ono swoją 

obecność u wychowawcy świetlicy. 

3 Doraźna zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy może być zgłaszana na 

piśmie lub poprzez wiadomość elektroniczną na Librusie skierowaną do świetlicy. 

4 Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej. 
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Informacja o przetwarzaniu danych w związku z zajęciami na świetlicy 

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Giżycku  reprezentowana 

przez Dyrektora Szkoły. Kontakt do inspektora ochrony danych dpo@gizycko.pl. 

Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane w celu przyjęcia i uczestnictwa dziecka 

w zajęciach na świetlicy oraz w celu umożliwienia odbioru ich przez osoby upoważnione w 

związku z prawnym obowiązkiem ciążącym na administratorze art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 

2 lit. b dla danych o stanie zdrowia.  

Dane mogą być udostępniane organowi prowadzącemu oraz innym organom na podstawie 

przepisów prawa (Kuratorium, MEN).  

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich 

nie podania będzie brak możliwości udziału w zajęciach. Dane będą przechowywane przez okres 

roku szkolnego oraz archiwizowane zgodnie z Rzeczowym Wykazem Akt maksymalnie 10 lat. 

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej oraz nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

 

 

 Data i podpis przyjmującego  zgłoszenie                                Data i podpis rodzica: 

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