
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Załącznik Nr 1 do Regulaminu 

 działalności świetlicy szkolnej 

 

 

 

I. DANE DZIECKA 

 

Imię i nazwisko  

Klasa  

Adres zamieszkania  

 

 

     Dodatkowe informacje o dziecku  (przeciwskazania, choroby,  dolegliwości,  które należy mieć na  uwadze podczas 

pobytu dziecka w świetlicy):  …..................…………………………….................……………..………………………………………………………….... 

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

 

       II. DANE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW 

 

Imię i nazwisko 
Telefon/y do szybkiego 

kontaktu 
Adres zamieszkania 

Matki/opiekunki 

 

………………………………........… 

 

………..………………….........…… 

 

Tel.   

 

……………………………................…… 

……..……………..…................………… 

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

 

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

 

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

 

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

Ojca/opiekuna 

 

…………………...................……… 

 

……………………........…………… 

Tel.   

 

…………………................…………….… 

……......………................………..……… 

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

 

………………………................…….……………… 

 

……………………….............……………………… 

 

……………………….............……………………… 

 



 

 

 

III. PLANOWANE GODZINY POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY* 

 
 

         * Proszę zaznaczyć wybrane rubryki. 

 

IV. ODBIÓR DZIECKA  

 
 
 

Dziecko będzie wracało do domu (wybraną wersję proszę podkreślić): 

 

A –   Zawsze autobusem szkolnym. 

B - Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez rodziców lub przez upoważnione osoby pełnoletnie (wzór 

upoważnienia w załączeniu do karty zgłoszenia). 

C -  Dziecko po zajęciach będzie samodzielnie wracać do domu (wzór oświadczenia na samodzielny powrót dziecka 

do domu w załączeniu do karty zgłoszenia). 

D – w inny sposób  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

 

W sytuacji kiedy dziecko nie będzie korzystało danego dnia z zajęć świetlicowych, rodzic lub opiekun ma 

obowiązek zwolnić je osobiście lub pisemnie.  

Informacja pisemna o zwolnieniu powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę, godzinę trwania zajęć 

świetlicowych oraz podpis rodzica lub opiekuna dziecka. Informację należy  przekazać wychowawcy klasy, 

nauczycielowi zajęć świetlicowych lub w sekretariacie szkoły. 

 

Osobom niepełnoletnim, nieupoważnionym  oraz w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane. 

                      Dzień 
                                  tygodnia 
 

   Godziny    
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Świetlica poranna 

6.35 – 7.20 

     

Świetlica po skończonych 
zajęciach dydaktycznych 

(lekcjach) do odjazdu autobusu 
szkolnego do godziny 14.05 

     

Zajęcia opiekuńczo - 
wychowawcze 

14.05 – 15.00 

     

Zajęcia opiekuńczo - 
wychowawcze 

15.00 – 16.00 

     

Zajęcia opiekuńczo - 
wychowawcze 

16.00 – 16.30 

     



 

 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
 
Poniższa klauzula zawiera informacje wymagane z art. 13 i 14 z 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 - dalej: RODO) i ma na celu wypełnienie 
obowiązku informacyjnego względem osób, których dane są przetwarzane. 
 
Kto jest Administratorem danych osobowych ? 
Administratorem  danych   osobowych   rodzica/opiekuna   prawnego i ucznia  jest:                                          
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku, ul. Szkolna 20, 97 – 410 Kleszczów,  woj. łódzkie.  
 

Jaka jest cel przetwarzania danych osobowych ? 

Celem przetwarzania jest spełnienie obowiązku przyjęcia i udziału ucznia w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych  na świetlicy w SP w Łękińsku. 
 
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych ? 

Dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności wymogów ustawy z dnia 14  grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,                  
ustawy z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty. 
 
Jak długo przechowujemy dane osobowe ? 
Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, zgodnie z przepisami 
kancelaryjno – archiwalnymi. 
 
Jakie masz prawa ? 

 Masz prawo dostępu do danych tj. informacji czy Administrator przetwarza dane i w jaki sposób. 

 Sprostowania tych danych, jeśli są nieprawidłowe. 

 Usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli zachodzi jedna z przesłanek wymienionych  w art. 17 i art. 18 RODO. 

 Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Czy musisz podawać dane osobowe ? 

Podanie przez rodzica/opiekuna prawnego prawidłowych danych osobowych w tym dziecka jest warunkiem przyjęcia do świetlicy szkolnej. 
 

W jaki sposób możesz uzyskać informacje o przetwarzaniu danych osobowych ? 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając korespondencje na adres e-mail 

iod@splekinsko.pl  lub na adres e-mail Administratora sekretariat@splekinsko.pl oraz adres pocztowy ul. Szkolna 20, 97-410 Kleszczów. 

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych, są dostępne również na stronie www.splekinsko.pl  oraz   w sekretariacie szkoły. 

 
 

 

 

 

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

…………..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 
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Załącznik Nr 1 do Karty zgłoszenia  
dziecka do świetlicy 

 

…………..........……………, dn. ……………… 

 

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 
/przez osoby inne niż rodzice ucznia/ 

   

       Wyrażam zgodę na odbiór mojego dziecka ….............………………………………………………………..………….., 
                                                             /imię i nazwisko dziecka/ 

uczennicy/ucznia klasy   ………..…..,   ze    świetlicy   szkolnej   przy Szkole   Podstawowej   im.   Mikołaja  

Kopernika w Łękińsku w roku szkolnym 2020/2021 przez następujące osoby: 

 

        Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka po jego wyjściu ze szkoły pod opieką   
w/w osób. 

 

 

 Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego 

…………..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej 

Numer PESEL 
Stopień pokrewieństwa                        

z dzieckiem 
Podpis osoby 
upoważnionej 

    

    

    

    

    



 

 

 
Klauzula informacyjna / zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych dla osób upoważnionych do odbioru ucznia 

 

 

       Informujemy, że Pani/a dane osobowe (w postaci: imię i nazwisko, numer pesel, stopień 

pokrewieństwa) są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

(RODO)   przez:        Szkołę  Podstawową   im.   Mikołaja  Kopernika  w   Łękińsku   z   siedzibą  przy  ul. Szkolna 

20, 97 – 410 Kleszczów        w  celu umożliwienia Państwu odbioru ze świetlicy szkolnej ucznia: 
                                  

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

                                 /imię i nazwisko ucznia/     

Dane zostały przekazane administratorowi danych przez rodziców ucznia, tj.     

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

                                                                       /imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego ucznia/   

 

               Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, 

a także prawo sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. Dane 

udostępnione przez Panią/a nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

 

 

             Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Zgodę wyrażam dobrowolnie. Wiem, że                    

w każdej chwili będę mógł odwołać zgodę. 

 

 

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

   Data i podpis osoby upoważnionej do odbioru ucznia 

 
 

 

      

 

 

 



 

 

 
Załącznik Nr 2 do Karty zgłoszenia  

dziecka do świetlicy 
 

 

 

 

Upoważnienie do samodzielnego opuszczania świetlicy 

 
 

            Oświadczam,    że  wyrażam  zgodę     na       samodzielny       powrót      mojego      dziecka  

……..………………………………………………...….….…….    uczennicy/ucznia klasy  ………..…..,  do domu i wyjście                      

                         /imię i nazwisko dziecka/ 

ze świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021. 

                     Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu. 

 

 Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego 

…………..………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


