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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ROK SZKOLNY 2021/2022 

 

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

ucznia/uczennicy klasy ………..………. do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022. 

 

DANE DZIECKA I RODZICÓW 

 

Imię i nazwisko dziecka: ………………………………………………………………………………………..………………………..…… 

 

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna: ………………………………………………………………………………………..….. 

Telefon: ……………….…………………………………. 

 

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki: ………………………………………………………………………………..…….…… 

Telefon: ……………….…………………………………. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku (choroby, przyjmowane leki, uczulenia, specyficzne potrzeby 

Państwa dziecka związane z zapewnieniem mu bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy, itp.): 

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

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

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

 

Rzeszów, ……………………………………..  
(data)        …………………………………..………………… 

 
……………………………………………..……… 
      (podpis obojga rodziców/opiekunów) 
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INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

1. OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA DO DOMU 
 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy szkolnej przez moje dziecko 

(imię i nazwisko dziecka) ………………………………………………………………………………………………..………………..…… 

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka podczas jego samodzielnego 

powrotu do domu. 

……………………………………………………………………………. 
(data i podpis obojga rodziców/opiekunów) 

2. OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście lub wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO 
NUMER DOWODU 
OSOBISTEGO LUB 

LEGITYMACJI SZKOLNEJ 

1     

2     

3     

4     

……………………………………………………………….……………. 
(data i podpis rodziców/opiekunów) 

Ponadto oświadczam, że: 

1. Moje dziecko w czasie pobytu w świetlicy po uzgodnieniu z wychowawcą świetlicy może 

samodzielnie wychodzić na teren szkoły (do biblioteki, sklepiku szkolnego, toalety). 

2. Zapoznałem/zapoznałam się z REGULAMINEM ŚWIETLICY i zobowiązuję się do przestrzegania go. 

3. Zobowiązuję się do współpracy z wychowawcą świetlicy w sprawach dotyczących pobytu 

i funkcjonowania mojego dziecka na zajęciach świetlicowych oraz działalności świetlicy. 

4. Zostałem poinformowany o tym, że: 

I. Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Króla Kazimierza Wielkiego 

w Rzeszowie z  siedzibą przy ul. Matysowskiej 101, 35-330 Rzeszów, tel. 17 748 38 76, reprezentowana 

przez Dyrektora Szkoły. 

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub 

pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.  

III. Przetwarzanie danych będzie odbywało się w szczególności w celu: realizacji zadań ustawowych szkoły 

w zakresie organizacji zajęć świetlicowych przy uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych oraz 

rozwojowych dzieci i młodzieży (art. 105 ustawy z dnia 14.12.2016 r.- Prawo oświatowe). 

IV. Więcej informacji na stronie: http://www.sp34.resman.pl w zakładce RODO: Klauzula dla uczniów 

i rodziców. 

……………………………………………………………….……………. 
(data i podpis rodziców/opiekunów) 


