
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie 

Świetlica szkolna czynna jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-16:00/16:30 

Proszę o przyjęcie dziecka, uczennicy/ucznia kl. …………do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2021/2022 

 DANE OSOBOWE  DZIECKA  

Imię i nazwisko  

 

 IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 Imię i nazwisko Numer telefonu Miejsce pracy Godziny pracy 
od... do.... 

MATKA  
 
 

  

OJCIEC  
 
 

  

*Proszę o dołączanie do karty zapisu dziecka zaświadczeń z pracy 

 Występuję o przyjęcie dziecka na świetlicę szkolną w podanych niżej godzinach 

dzień tygodnia poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

godziny od… do …      

 

 DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU ( jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki: alergie, choroby 
przewlekłe itp.) 

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

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

Oświadczam, że moje dziecko w czasie pobytu na świetlicy może wychodzić samodzielnie do biblioteki szkolnej, na 
zajęcia dodatkowe zorganizowane na terenie szkoły i do sklepiku szkolnego oraz stołówki. 

………………………….. 
podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia potrzeby opuszczenia świetlicy  
w sposób inny niż wskazany powyżej(samodzielne wyjście, odbiór dziecka przez innego członka rodziny, znajomego czy rodzica 
innego ucznia) prosimy o dostarczenie PISEMNEJ informacji na ten temat.  

Informacja powinna zawierać datę, godzinę samodzielnego wyjścia lub dane osobowe osoby upoważnionej do odbioru dziecka wraz z 
numerem dowodu osobistego i podpisem rodzica. 

Nie wypuszczamy dzieci ze szkoły po informacji telefonicznej. 

 

Działdowo, dnia  ………………                                                                                                 …………………………………………. 

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



Wykaz osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej  
w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi  

im. króla Władysława Jagiełły w Działdowie 
 

L.P. Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do odbierania dziecka ze świetlicy 

Numer i seria dowodu tożsamości 
osoby upoważnionej 

Podpis osoby 
upoważnionej 

1.    

2.    

3.    

 

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

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

Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką rodzeństwa. 

………………………………………. 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 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) 
tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.  
1.Administratorem danych osobowych zawartych w wykazie jest Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły, ul. Wł. 
Jagiełły 33, 13-200 Działdowo 
2. Wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dostępny jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji jako osoby upoważnionej do odbioru dziecka na wskazany okres.   
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Jako zgodę rozumie się podanie danych we wniosku. 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 
6. Pani/Pana dane będą przechowywane do końca roku szkolnego, a następnie zarchiwizowane, zgodnie z obowiązującą w placówce instrukcja kancelaryjną.. 
7. Podanie danych jest dobrowolne jednak w przypadku niepodania danych nie będzie mógł Pani/Pan odebrać dziecka z przedszkola. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do:  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), usunięcia danych  lub ograniczenia przetwarzania, 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu 
wycofania zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 
9.Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

Oświadczenie o zapoznaniu osób wskazanych we wpisie z powyższą klauzula informacyjną. 

Oświadczam, iż przekazałam/-łem powyższe informacje zawarte w klauzuli informacyjnej osobom, których dane wpisane zostały  
w wykazie osób uprawnionych do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej, potwierdzam jednocześnie uzyskanie ich zgody na 
przetwarzanie danych wskazanych we wniosku. 

                                                                                       
………………………………….                            
(data i czytelny podpis) 
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