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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ZIEMI RADLIŃSKIEJ W RADLINIE 

 

Świetlica szkolna jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach                     

od 6.45 – 16.30 w dni nauki szkolnej. 

 

Proszę o przyjęcie dziecka, uczennicy/ucznia kl. …………do świetlicy szkolnej w roku 

szkolnym 2022/2023. 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA  

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania   

Data i miejsce urodzenia  

 

2. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

MATKA  NUMER 

TELEFONU 

 

OJCIEC  NUMER 

TELEFONU 

 

 

     3.   CZAS PRZEWIDYWANEJ OBECNOŚCI DZIECKA W ŚWIETLICY (w czasie 

trwania pandemii koronawirusa dziecko może przebywać w świetlicy tylko we wskazanym 

terminie, ponieważ będzie przypisane do stałej grupy!). 

 

 poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

Czas pobytu  

 

    

 

3. DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU (Jeżeli dziecko wymaga 

szczególnej opieki: ALERGIE, CHOROBY PRZEWLEKŁE ITP.) 

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

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

UPOWAŻNIENIE 

 

Ja, ………………………………………………………………..upoważniam do odbioru 

              (imię i nazwisko rodzica) 

ze  świetlicy szkolnej mojego dziecka………………………………………………………… 

następujące osoby: 

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

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

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

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

5. ………………………………………………………………………………………… 
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Dziecko będzie odbierane przez starsze, niepełnoletnie rodzeństwo (imię i nazwisko) 

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

Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką 

rodzeństwa. 
Ponadto zobowiązujemy się zgłosić wychowawcy świetlicy fakt niezaplanowanych zmian dotyczących 

powierzenia opieki nad naszym dzieckiem osobom nieupoważnionym pisemnie. W razie niedotrzymania 

formalności w tym zakresie przyjmujemy do wiadomości, iż dziecko nasze nie zostanie wydane osobom 

postronnym. 

 

INFORMACJE O DZIECKU 

 

Spostrzeżenia rodziców dotyczące pozytywnych cech dziecka, zainteresowań i zdolności 

(zebrane w celu zorganizowania grupy wychowawczej) 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

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

       (data, czytelny podpis rodzica) 

 

OŚWIADCZENIE 

*Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje 

dziecko i biorę za nie pełną odpowiedzialność po wyjściu ze świetlicy szkolnej 

 

 

       ………………………………………….. 

(data, czytelny podpis rodzica) 

 

Podstawa prawna na podstawie RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 13 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L.119 

4 maja 2016) informuje się iż :  

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ziemi 

Radlińskiej. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach dydaktycznych, opiekuńczych, 

wychowawczych zgodnie z ustawą dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

na podstawie art. 6. Ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami ustawy. 

  

 

 

 

 

 

Radlin, dnia  ………………                                       …………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 


