
Karta zgłoszenia 

Ucznia do świetlicy Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie na rok szkolny 2020/2021  

1.Imię , nazwisko ucznia 

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

2. Klasa ……………………….. 

3. Imię, nazwisko rodziców/opiekunów prawnych 

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

4. Adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych 

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

5. Telefony kontaktowe: 

- Matka/ opiekun 

prawny:……………………………………………………………………………………………………..……. 

- Ojciec/  opiekun 

prawny:………………………………………………………………………………………………………..…. 

6. Ważne dane o stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia:  

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

7. Właściwe proszę zaznaczyć „X” 

 Uczeń może samodzielnie wracać do domu o godzinie:………………… 

            Uczeń  nie może samodzielnie wracać do domu. 

            Uczeń nie będzie odebrany do zakończenia pracy świetlicy dlatego może wracać  samodzielnie  

8. Oświadczam, że moje dziecko będzie uczęszczało do świetlicy:  Właściwe zaznaczyć „X” 

           Ze względu na czas pracy rodziców/prawnych opiekunów 

           Ze względy na inne okoliczności wymagające zapewniania opieki  

           Po lekcjach  

W       W trakcie lekcji (religia, etyka, w-f, WDŻ) 

9. W celu właściwej organizacji pracy świetlicy prosimy podać przewidywane godziny odbioru dziecka ze 

świetlicy szkolnej:  

Dzień  tygodnia  PN  WT ŚR CZW PT 

Przewidywana 

godzina odbioru 

dziecka 

     

 

 



10. Czy dziecko ma odrabiać zadania domowe podczas korzystania ze świetlicy. Właściwe zaznaczyć „X” 

                Tak                                               Nie                           Dobrowolnie  

11. Upoważniam, za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem, wymienione poniżej osoby 

pełnoletnie lub starsze rodzeństwo do odbioru mojego dziecka ze świetlicy szkolnej:  

LP. Imię i nazwisko osoby upoważnionej  

oraz stopień pokrewieństwa  

Numery telefonów  

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

 

12 O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze świetlicy (np. odbierania dziecka przez 

osobę dotąd nie upoważnioną lub samodzielne wyjście itp.) rodzice muszą powiadomić wychowawców 

świetlicy na piśmie (z datą i podpisem) lub telefonicznie. Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić 

świetlicy. 

Uwaga!  Za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły odpowiadaj rodzice/ opiekunowie prawni lub 

inne upoważnione osoby. Osobom w stanie nietrzeźwym lub budzącym jakiekolwiek wątpliwości – uczeń nie 

zostanie przekazany!  

Zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej oraz zasadami dotyczącymi zachowania 

bezpieczeństwa w czasie epidemii SARS – COV 19 podczas zajęć świetlicowych.  Akceptuje warunki i 

zobowiązuje się do ich przestrzegania. (Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: 

http://spczernichow.eu/ oraz zostanie wywieszony przy głównym wejściu do szkoły) 

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów  

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

INFORMACJA RODO  

Zgodnie z arl.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2076r. (Dz. Urz. UE L 119 

z04.o5.201'6) informuje się ,iż:  

1) administratorem danych osobowych uczniów, rodziców i innych osób upoważnionych do odbioru dziecka jest Szkoła 

Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Czernichowie 

2) dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z 

dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty , na podstawie Art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 201.6r.  

3) dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami/w Ustawy  

4\ każdy rodzic / opiekun prawny, inna osoba uprawniona do odbioru dziecka posiada prawo do dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody Potwierdzenie zapoznania się z 

informacją Rodo 

Data i czytelny podpis rodziców/opiekunów  …………………………………………………………………… 

 

http://spczernichow.eu/

