
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 2021/2022.

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  ……………………………………………………………………………

3. 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

*

4. Upoważnienie do samodzielnego opuszczania świetlicy:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka ze świetlicy 

szkolnej do domu. Dziecko będzie wychodziło* 

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

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

*Proszę określić: codziennie, o której godzinie lub w jakie dni tygodnia, o której godzinie.      

W tym przypadku bierzemy całkowitą odpowiedzialność prawną za powrót dziecka do domu. 

………………………………………………….

Podpis rodzica



Wszelkie zmiany dotyczące powrotu dziecka do domu tylko za pisemnym 

zawiadomieniem od rodziców lub opiekunów lub  poprzez informację przekazaną            

w Librusie skierowaną do świetlicy szkolnej.

5. Osoby (np. rodzice, starsze rodzeństwo, dziadkowie, itp.) upoważnione do odbioru 

dziecka ze świetlicy szkolnej:

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

………………………………………………….…

Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa

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

………………………………………………….…

Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa

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

Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa

……………………………………………

Podpis rodzica

6. Dodatkowe informacje o dziecku (np. stała choroba, uczulenia …):

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

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów:

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

1 Zobowiązujemy się do uaktualnienia zmian dotyczących sytuacji dziecka.

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

Podpis  rodzica

Informacje dla rodziców:

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

1 Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosiło ono swoją obecność u

wychowawcy świetlicy.

2 Doraźna zgoda na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy może być zgłaszana na piśmie lub

poprzez wiadomość elektroniczną na Librusie skierowaną do świetlicy.

3 Rodzice zobowiązani są do punktualnego odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej.



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców i opiekunów dzieci w zakresie zapewnienia opieki 

świetlicowej

Zgodnie z art. 13  i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) dalej RODO informuję Pana/Panią, że
Administratorem danych osobowych jest  Szkoła  Podstawowa nr  4  w Giżycku reprezentowana przez Dyrektora  Szkoły.
Zgodność  przetwarzania  danych  z  przepisami  prawa  nadzoruje  wyznaczony  Inspektor  Ochrony  Danych,  Katarzyna
Furmaniak, e-mail: dpo@gizycko.pl

Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 4 w Giżycku na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast.
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 22 maja 2020 r. poz.910)

Podanie  danych osobowych jest  obowiązkowe na  podstawie  powyższych przepisów prawa,  a  konsekwencją  niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji oraz korzystania z pierwszeństwa w przyjęciu na
podstawie poszczególnych kryteriów naboru.

Odbiorcami danych osobowych będą inni administratorzy danych, którzy otrzymają dane w związku z realizacją własnych
celów  np.  podmioty  prowadzące  działalność  pocztową  lub  kurierską,  podmioty,  którym  dane  zostaną  powierzone  do
zrealizowania celów przetwarzania, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń będzie
uczęszczał do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych
osobowych.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do
podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.

Data i podpis przyjmującego zgłoszenie.

mailto:dpo@gizycko.pl

