
KARTA ZGŁOSZENIA 

DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ kl. IV - VIII 

2020/2021 
IMIĘ: ……………………………………………………………………………………… 

  

NAZWISKO: …………………………………………………………………………....... 

 

KLASA: …………………………………………………………………………………... 

 

DATA URODZENIA: ……………………………………………………………………. 

 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA: ……………………………………………………………. 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO  MATKI  / opiekuna prawnego……………………………………………….. 

 

IMIĘ  I  NAZWISKO  OJCA   / opiekuna prawnego………………………………………………… 

 

TELEFON KONTAKTOWY :       MAMA  / opiekun  prawny …………………… 

                                                          TATA  / opiekun  prawny………………….. 

 

POWÓD ZAPISU DZIECKA ……………………………………………………………. 

 

Proszę o dokładne podanie godzin oraz dni tygodnia, w których dziecko  

ma przebywać w świetlicy szkolnej:  zaznaczyć  X 

 

 

 Godziny 

 

  

Poniedziałek 

  

   Wtorek 

 

    Środa 

 

  Czwartek 

 

   Piątek 

 

 6:30  -  7:30 

     

 

 7:30  -  8:30 

     

 

 8:30  -  9:30 

     

 

 9:30  - 10:30 

     

 

10:30 - 11:30 

     

 

11:30 - 12:30 

     

 

12:30 - 13:30 

     

 

13:30 - 14:30 

     

 

14:30 - 15:30 

     

 

15:30 – 16:30 

     

 

PROBLEMY ROZWOJOWO-ZDROWOTNE: 

 

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

 

KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW POMOCY np. POSIŁKI, itp.: 

 

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

 

ODRABIANIE PRAC DOMOWYCH: ………………………………………………….. 

 

INNE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE: …………………………………………………….. 



 

UWAGI: RODZICÓW: ……………………………………………………………………. 

 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA  

Ja,…………………………………..…..upoważniam do odbioru ze świetlicy szkolnej 
  (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

mojego dziecka……………………………………………………………………………. 

następujące osoby: 

1………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………. 

 Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 

w drodze ze szkoły do domu pod opieką w/w osób. 

 Ponadto zobowiązuję się pisemnie zgłaszać wychowawcy świetlicy fakt niezaplanowanych zmian 

dotyczących powierzenia opieki nad naszym dzieckiem. W razie nie dotrzymania formalności w tym 

zakresie przyjmuję do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom postronnym. 

             W  przypadku  jakichkolwiek  zmian  w sposobie  odbioru dziecka lub powrotu dziecka 

do domu informację w formie pisemnej rodzic /opiekun  prawny przekazuje wychowawcy 

świetlicy. Uwaga !Za ucieczki dziecka po zajęciach lekcyjnych i nie zgłaszanie się do świetlicy 

szkolnej wychowawcy świetlicy nie biorą odpowiedzialności. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

wypełniają rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrażają zgodę na samodzielne 

opuszczenie świetlicy szkolnej przez dziecko 

 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie  przez moje dziecko 

  

………………………………………………………….. 

imię i nazwisko dziecka 

 

       Ponoszę całkowitą odpowiedzialność  za bezpieczeństwo po wyjściu ze świetlicy 

       szkolnej i jego samodzielnego powrotu do domu. 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

( data, czytelny podpis rodzica) 

 

  …………………………………………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodzica zgłaszającego dziecko do świetlicy szkolnej) 

 
Informacja o tym, jak przetwarzamy dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy, znajduje się: 

 na odwrocie dokumentu, 

 na stronie internetowej szkoły: https://psp1starogardgd.edupage.org/ 
 na tablicach ogłoszeń w siedzibie szkoły. 

 

 

 

WYCHOWAWCY ŚWIETLICY:    KIEROWNIK ŚWIETLICY: 

 

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

 

 

 

https://psp1starogardgd.edupage.org/


 

 
INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO 

ODBIORU DZIECKA ZE SZKOŁY 

 
Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 -RODO) informujemy, że 

 
I. Administrator Danych Osobowych (dalej Administrator) 

Administratorem zgromadzonych danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. Zblewska 18 

tel. (+48) 58 562-96-09 adres email: szkola.psp1@wp.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się : 

 a)  drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl, 
 b) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 
III. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych 

1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 
oświatowe polegającego na zapewnieniu bezpieczeństwa uczniom. Zebrane dane osobowe przetwarzane są w celu identyfikacji osoby, 

która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby wskazane w 

upoważnieniu.  
2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, które zostały podane przez rodziców/opiekunów 

prawnych dziecka w celu upoważnienia Państwa do odbioru dziecka ze szkoły. W celu weryfikacji tożsamości osoby upoważnionej do 

odbioru dziecka może zostać Pani/Pan poproszona/poproszony o okazanie dokumentu osobistego lub innego dokumentu zawierającego 
co najmniej imię i nazwisko oraz zdjęcie (takim dokumentem będzie np. paszport, prawo jazdy, legitymacja studencka). 

3. Administrator deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez 

RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora 
Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należeć będzie dochodzenie 

roszczeń. 

IV. Odbiorcy danych 

Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami powierzenia przetwarzania danych 

osobowych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. podmioty 
zapewniające utrzymanie systemów informatycznych, podmioty zapewniające zewnętrzną obsługę w zakresie archiwizacji i niszczenia 

dokumentacji. 
V. Okres przechowywania danych 

Pozyskane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 
VI. Przysługujące prawa 

Przysługuje Państwu prawo do: 

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

sprostowania (poprawiania) danych,  

usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

do ograniczenia przetwarzania danych,  

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO). 
VII. Skarga do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 

Warszawie przy ul. Stawki 2. 
VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 

 

mailto:ido.jednostki@um.starogard.pl

