
Załącznik nr 1 do  

Regulaminu świetlicy szkolnej 

wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora 

 nr 15/2021/O z dnia 27 sierpnia 2021 r. 
 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 

w roku szkolnym 2021/2022 

Informacje o dziecku: 

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

/imię i nazwisko dziecka/  

 

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

/klasa/  

 

3…………………………………………………………………………………………………  

/data i miejsce urodzenia dziecka/  

 

4. ………………………………………………………………………………………...………  

/adres zamieszkania dziecka/  

 

5…………………………………………………………………………………………………. 

/odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły/ 

6. Telefony kontaktowe z rodzicami (prawnymi opiekunami):  

Imię i nazwisko matki (prawnego opiekuna): 

 

 

Imię i nazwisko ojca (prawnego opiekuna): 

Telefony kontaktowe: 

 

  

Telefony kontaktowe: 

Potwierdzenie zatrudnienia (pieczęć zakładu 

pracy, podpis pracodawcy) 

 

 

 

 

 

 

Potwierdzenie zatrudnienia (pieczęć zakładu 

pracy, podpis pracodawcy) 

 

 

7. Dodatkowe informacje o dziecku:  

- problemy zdrowotne, przyjmowane na stałe lekarstwa 

…………………………………………………………………………………………………

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

- uwagi o dziecku (dotyczące zachowania i zainteresowań) 

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

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

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

 

 



8.Uzasadnienie potrzeby objęcia dziecka opieką świetlicową 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

9. Dziecko będzie*: 

 wychodziło samo, 

lub 

 odbierane przez rodziców,  

 inne osoby (imiona i nazwiska, nr dowodu osobistego lub pesel, stopień pokrewieństwa)  

1. ………………………………………………………………………………  

2. ………………………………………………………………………………  

3. ………………………………………………………………………………  

4. …...................................................................................................................... 

* właściwe zaznaczyć 

 

Oświadczenie 

Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem świetlicy szkolnej. 

……………………………………………………………………………………………. 

Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Proszę o podanie w jakich dniach i godzinach Państwa dziecko będzie przebywało w świetlicy 

szkolnej. (godziny pracy świetlicy: rano: poniedziałek – piątek 6.50-8.20, po południu: 

poniedziałek, wtorek, piątek 11.50-15.20, środa 13.00-15.30, czwartek 12.00 – 15.30) 

PONIEDZIAŁEK……………………………………………………... 

WTOREK……………………………………………………………... 

ŚRODA………………………………………………………………... 

CZWARTEK………………………………………………………...... 

PIĄTEK……………………………………………………………….. 



Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(dalej zwane RODO), informuję iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu , Kobyle 81, 32-720 Nowy Wiśnicz, tel. 14-

68-562-99, e-mail: zszkobyle@op.pl. 

2) Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu jest Pani 

Patrycja Powroziewicz - Wrona, adres e-mail: iod@nowywisnicz.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka  przetwarzane będą na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b, c RODO oraz w celu: 

a. realizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego w świetlicy szkoły  

b. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających  

z przepisów prawa oświatowego. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będą podmioty 

publiczne uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie 

postępowań oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych. 

5) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państw 

trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

6) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

7) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres w 

jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków ciążących na Administratorze, a następnie 

archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych  oraz danych osobowych swojego 

dziecka, prawo ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania; 

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących  oraz danych osobowych 

Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO. 

10) Podane przez Panią/Pana danych osobowych swoich oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  

niezbędne jest do realizacji wskazanego celu, niepodanie wymaganych danych będzie skutkowało 

nieprzyjęciem dziecka do świetlicy szkolnej. 

 


