
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Rok szkolny 2020/2021 
 

Nazwisko i imię dziecka: ………………………………………………………………………. 

Klasa: ………………………… Data urodzenia: …………………………………………… 
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………… 

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

Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunów …………………………………………… 
……………………………………………………………………………….………………….. 

Telefony kontaktowe (matka)…………..……….……..(ojciec)…………………..………….. 

Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców/prawnych opiekunów 

Matka: 

Oświadczam, że jestem zatrudniony/ nie jestem zatrudniony. 

Ojciec: 

Oświadczam, że jestem zatrudniony/ nie jestem zatrudniony. 

Przewidywane godziny przebywania dziecka na świetlicy: 

Poniedziałek: …………………………………………… 

Wtorek: …………………………………………………. 

Środa: ………………………………………………….. 

Czwartek: ……………………………………………….. 
Piątek:  …………………………………………………..                                                                                  

 

Informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, inne mające wpływ na proces opiekuńczy w 

szkole itp.): 
……………………………………………………………………………………………………………

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

Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej (proszę podać imię i nazwisko oraz 

numer i serię dowodu osobistego): 

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

2. …………………………………………………………………………………….. 
3. ……………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………….. 

 Oświadczam, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na samodzielne opuszczanie przez moje 

dziecko świetlicy szkolnej o godzinie: 

Poniedziałek: …………………………………………… 

Wtorek: …………………………………………………. 

Środa: ………………………………………………….. 

Czwartek: ……………………………………………….. 
Piątek:  ………………………………………………….. 

 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do 

domu.  

 



W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz obowiązującymi obostrzeniami 

związanymi z COVID-19 pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy szkolnej mają dzieci 

rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników 

handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z 

zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Informuję, że pracuję / nie pracuję* w jednym z wymienionych wyżej systemów (matka)  

Informuję, że pracuję / nie pracuję* w jednym z wymienionych wyżej systemów (ojciec)  

 Właściwe podkreślić 

INFORMACJE DLA RODZICÓW:  

1. RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ PZRESTRZEGAĆ GODZIN PRACY ŚWIETLICY 

SZKOLNEJ (6:45 – 16:15) 

2. W RAZIE BRAKU ODBIORU UCZNIA ZE ŚWIETLICY ORAZ BRAKU 

KONTAKTU Z JEGO RODZICAMI/OPIEKUNAMI PRAWNYMI, NAUCZYCIEL 

MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ ODPOWIEDNIE ORGANY 

3. DZIECKO OBECNE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ MA OBOWIĄZEK BRAĆ 

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH ŚWIETLICOWYCH I PODPORZĄDKOWAC SIĘ 

POLECENIOM NAUCZYCIELA 

4. OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM SWIETLICY 

SZKOLNEJ 

5. ZOBOWIAZAUJĘ SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO ZGŁASZANIA WSZELKICH 

ZMIAN ISTOTNYCH ZE WZGLĘDU NA UCZĘSZCZANIE MOJEGO DZIECKA 

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZADEKLAROWANYCH WE WNIOSKU (NP. NR 

TELEFONU, GODZINY POBYTU W ŚWIETLICY) 

 

OŚWIADCZAM, ŻE WSZELKIE INFORMACJE W NINIEJSZYM WNIOSKU SĄ 

ZGODNE Z PRAWDĄ I JESTEM ŚWIADOMY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

KARNEJ ZA ZŁOŻENIE FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA 

 

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 Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 12 w Rybniku                  

ul. M. Buhla 3, 44-217 Rybnik 

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. 

4. Każdy rodzic/opiekun posiada prawo do wglądu danych osobowych dziecka oraz swoich, ich 

sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

5. Rodzic/opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

Rybnik, dnia………………………………             Podpis rodzica/opiekuna prawnego 


