
 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA  

DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

  w Szkole Podstawowej nr 65 w Poznaniu 

w roku szkolnym 2020/2021 

  
I. Podstawowe dane informacyjne: 

 

1. Nazwisko i imię dziecka................................................................................................ 

2. Nazwisko, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Data i miejsce urodzenia dziecka: .................................................................................. 

4. Klasa: …................................. 

5. Miejsce zamieszkania:........................................................................................... ......... 

………………………………………………………………………………………… 

6. Numery telefonów: domowy …..................................................................................... 

           Matka: …......................................................... Ojciec: ….............................................. 

7. Charakterystyka dziecka: 

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

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

Choroby i ew. wskazówki jak w danym przypadku z dzieckiem postępować /dołączyć do 

karty/ 

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

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

II Informacje dotyczące sposobu odbierania dziecka ze świetlicy: 

10. Oświadczenie o odbieraniu dziecka ze świetlicy: 

Oświadczamy, że będziemy tylko i wyłącznie osobiście odbierać własne dziecko ze 

świetlicy. 

….........................................................    ….............................................. 
  podpis matki        podpis ojca 

 

11. Upoważnienie do samodzielnego opuszczania świetlicy: 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na samodzielne opuszczenie przez nasze Dziecko 

świetlicy szkolnej i ponosimy za nie pełną odpowiedzialność.  

 

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

  podpis matki        podpis ojca 



 

12. Osoby upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka ze świetlicy: 

    / wypełniają rodzice, którzy nie złożyli oświadczenia w pkt.10 i 11/ 
 

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

imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego 
 

…................................................................................................................................................ 
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego 

 

…................................................................................................................................................ 
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego 

 

…................................................................................................................................................ 
imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa, nr dowodu osobistego 

 
 

Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobom wymienionym w pkt 10 jest 

potwierdzenie tożsamości upoważnionej osoby przez nauczyciela świetlicy ( na podstawie 

dowodu osobistego). 

 

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka 

od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej przez nas osobę. 

 

III Oświadczenie, że zapoznałem się z regulaminem świetlicy szkolnej oraz z 

regulaminem w trakcie epidemii COVID – 19. 

 

Poznań, dn. …........................................................................................................................ 
czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

IV Wyrażam/ nie wyrażam zgody na zmierzenie dziecku temperatury w razie jego 

złego samopoczucia. 

 

V Wyrażam/ nie wyrażam zgody na publikowanie wizerunku dziecka na zajęciach 

dokumentujących pracę świetlicy. 
 

Poznań, dn. …........................................................................................................................ 
czytelny podpis rodziców/opiekunów 

 

Świetlica otwarta jest w godzinach 6.30 do 17.00 . 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, z siedzibą w Poznaniu przy  

       os. Kosmonautów 111, zwany dalej „Administratorem”; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapisu dziecka do świetlicy szkolnej i nie będą udostępniane innym podmiotom, 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest karta zgłoszenie do świetlicy szkolnej,  

4) podanie danych jest niezbędne do zapisu dziecka, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest przyjęcie dziecka, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikajacy z UODO z dn. 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych. 

         7)     We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem                  

                 Ochrony Danych. Kontakt: IOD: e-mail: iod6_oswiata@um.poznan.pl zastępca IOD - e-mail: iod4_oswiata@um.poznan.pl 


