
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie 

Ul. 11 listopada 5 88-192 Piechcin 

Tel. 52 3837229 

 

Karta zapisu dziecka do świetlicy w roku szkolnym 2020/2021 

 
 

…………………………..……………………………………………………………………………………………………………  
(imię i nazwisko dziecka) 

  ……….…………………........................................                                             ……….…………………........................................  
                        (data urodzenia)                                                                                                 (klasa/wychowawca) 

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

(adres zamieszkania) 

 

I Dane osobowe rodziców/prawnych opiekunów: 

 

 Matka/prawny opiekun Ojciec/prawny opiekun 

Imię i nazwisko   

Telefon kontaktowy   

 
II Telefony szybkiego kontaktu (do rodzica/prawnego opiekuna, dziadków, kogoś z rodziny, itp.). 

 

L.p. Imię i nazwisko osoby do szybkiego kontaktu Numer telefonu 

1.   

2.   

 

III Dodatkowe informacje, które wychowawca świetlicy powinien wiedzieć o dziecku (m.in. przyjmowa-

ne leki, uczulenia, choroby przewlekłe, itp.): 

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

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

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

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

IV Dziecko będzie korzystało ze świetlicy w następujących dniach i godzinach: 

 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

Należy wpisać 

godziny: 

od... .- do.... 
     



 

V Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy oprócz rodziców/ prawnych opiekunów: 

(NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE POLA DOTYCZĄCE WSKAZANEJ OSOBY) 

 

Imię i nazwisko Seria i numer dowodu osobistego Numer telefonu 

   

   

   

   

 

VI Wyjście dziecka ze świetlicy szkolnej (należy wypełnić punkt 1 lub punkt 2): 

 

1. Oświadczam, że moje dziecko NIE MOŻE samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej. 

 

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

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

2. Oświadczam, że moje dziecko MOŻE samodzielnie wychodzić ze świetlicy szkolnej i biorę za to pełną 

odpowiedzialność: codziennie / w dniach o godzinie:  

 

Dziecko zgłasza swoje samodzielne wyjście wychowawcy świetlicy. 

 

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

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 

VII Zobowiązania Rodziców 

1. Zobowiązuję się do punktualnego odbierania mojego dziecka ze świetlicy. 

2. Zobowiązuję się do pisemnego informowania o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym 

zgłoszeniu w celu aktualizacji. 

3. Zobowiązuję się do przyprowadzania do świetlicy zdrowego dziecka. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami obowiązującymi w świetlicy i zobowiązuję się ich 

przestrzegać 

 

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

data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

Należy wpisać 

godzinę 
     



 

 

Dziecko zostało przyjęte do świetlicy dnia ............................................................................................ 

……………………….…………………………………………….  
data i czytelny podpis wychowawcy świetlicy 

 

 

Dziecko nie zostało przyjęte do świetlicy. 
……………………….…………………………………………….  

data i czytelny podpis wychowawcy świetlicy 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Piechcinie. Dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (RODO), na potrzeby szkoły oraz promocji szkoły. Odbiorcami danych osobowych 

będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Da-

ne przetwarzane dla celów związanych z realizacją wycieczki/imprezy będą przetwarzane przez czas trwa-

nia. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez 3 lata 

od zakończenia wydarzenia.  

Uczestnik (jego pełnoprawny opiekun) posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowa-

nia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w opisywanych zajęciach 

 

GODZINY OTWARCIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

PONIEDZIAŁEK 7:30 – 8:50            12:30 – 15:30 

WTOREK 7:30 – 8:50            12:30 – 15:30 

ŚRODA 7:30 – 8:50            12:35 – 15:30 

CZWARTEK 7:30 – 8:50             11:30 – 15:30 

PIĄTEK 7:30 – 9:35             11:30 – 14:30 

 


