
 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w Polkowicach 

I. Dane osobowe 
Nazwisko i imię dziecka 

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

Klasa....................... Wychowawca……………………….……sala lekcyjna……...... 

Data urodzenia.................................................. 

Adres zamieszkania..........................................................................................                                                                            

tel.rodziców/matki........................................../ojca........................................ 

Dziecko przebywa na świetlicy od godz. ………………… do godz. …………………. 

 

Nazwisko i imię matki (opiekuna)........................................................................................... 

Zakład pracy …………………………………………...………………………….. 

tel. Kontaktowy do pracy……….…………………….…………………………. 

 

Nazwisko i imię ojca (opiekuna)........................................................................................... 

Zakład pracy ………………………………………………………………………..                                                    

tel. Kontaktowy do pracy…………………….…………………………………... 

 
 

DANE DODATKOWE: Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka ( w publikacjach 

papierowych i elektronicznych, w tym internetowych związanych z życiem szkoły). 

□ TAK                                    □ NIE 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 24 ust. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity: Dz. U. 

2002r. Nr 101 poz. 926) przyjmuję do wiadomości, że: 

 Administratorem danych jest Dyrektor szkoły Podstawowej nr 2 w Polkowicach, 

 dane będą przetwarzane wyłącznie w celu szybkiego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem 

dziecka w nagłych okolicznościach, 

 przysługuje mi prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, 

 dane podaję obowiązkowo zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz 

aktami wykonawczymi dot. obowiązku szkolnego. 

   

 

 W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, rodzice (opiekunowie zobowiązani są 

przekazać pisemne oświadczenie na specjalnym druku nauczycielom lub kierownikowi świetlicy 

szkolnej.  

 Ważne informacje o zdrowiu dziecka (stałe choroby, dolegliwości, powody szczególnej uwagi ze 

strony wychowawcy)…………………………………………………………………………………………….. 

 W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w 

formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio do kierownika świetlicy.  

 

 

                                               

 

 Polkowice, dnia .............................                  Podpis MATKI (OPIEKUNA) ……………………… 

                                                                                                        

                                                                                   Podpis OJCA(OPIEKUNA) ………………………… 

 

 

 



Wyrażam zgodę na samodzielny powrót do domu ze świetlicy szkolnej 

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

  w dniu …………………….…… o godz. ……………………. 

  w dniach od ………………. do ………………. o godz. …..…………… 

  w miesiącu ……………………..2022/2023 r. o godz. ......…………………… 

  od dnia …………………….. do końca roku szkol. o godz. ………….. 

 

_______________________ 

Podpis rodzica lub opiekuna prawnego 

* odpowiednie  zakreślić krzyżykiem i wypełnić. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, iż zezwalam na odbieranie mojego dziecka 

…………………………………….. ze świetlicy szkolnej przez osobę ….. 

…………………………………..…, legitymującą się dowodem osobistym nr 

………………………, która ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie 

mojego dziecka w drodze do domu. 

 

INFORMACJA  

 

Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie, w celach związanych z pobytem mojego 

dziecka w świetlicy, danych osobowych upoważnionych do odbioru dziecka osób, zgodnie z Ustawą z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

Polkowice dn. ………..………                ………………………………..                                                     

                                                                         Podpis rodzica (opiekuna) 

 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 


