
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 

 IM. PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWAKOWIE  

ROK SZKOLNY 202…./202…. 
 
 

Proszę o objęcie  dziecka ...................................................................................................... 
(imię i nazwisko ucznia) 

 
ucznia klasy ....................  opieką świetlicy szkolnej. 

Wiek dziecka .......................................................................................... 
 

1. DANE OSOBOWE RODZICÓW 
 

Nazwisko i imię rodziców / prawnych opiekunów 

Matka / prawny opiekun Ojciec / prawny opiekun 

  

Adres: Adres: 

tel. kontaktowy: tel. kontaktowy: 

 
Matka/Opiekun prawny 
W związku z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 
2020 r. poz.910)) oświadczam, że jestem/nie jestem* zatrudniona. 
Jestem świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Miejscowość ........................ dnia ..................... czytelny podpis ................................ 

Ojciec/Opiekun prawny 
W związku z art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 14grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (t.j.Dz.U. z 
2020r. poz.910) oświadczam, że jestem/nie jestem* zatrudniony. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
Miejscowość ........................ dnia ..................... czytelny podpis ................................ 

 
 

* niepotrzebne skreślić St
ro
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2. PRZEWIDYWANY CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY (czas pracy 
świetlicy: 7:15-15:30) 

 

Dni 
tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

 

Godziny 

Od … do … 

     

 

3. Niniejszym upoważniam/y wymienione poniżej osoby do odbioru naszego 
(mojego) dziecka ze Świetlicy Szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Państwowej Straży Pożarnej w Nowakowie. 

 

 
L.p. 

Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do odbierania 

dziecka 
Seria i nr dowodu 

osobistego 
 

Stopień pokrewieństwa 

1. 
   

2. 
   

3. 
   

4. 
   

 

4. Wyrażam/ nie wyrażam* zgodę/y na samodzielny powrót dziecka do domu ze 
świetlicy szkolnej o godz. ……….. 

Zobowiązuję się do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej do godz. 15.30. 
Jednocześnie oświadczamy, iż osoby upoważnione zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz że z chwilą 
odbioru biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko. Upoważnienie jest ważne na rok szkolny 202…/202…. 

Oświadczam, iż ja rodzic/opiekun biorę z chwilą samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej do domu 
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, zdrowie i życie. Oświadczenie jest ważne na rok szkolny 202…/202… 

 
 

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

(czytelny podpis rodziców lub opiekunów) 

*niepotrzebne skreślić 

4* Niniejsze oświadczenie zostanie wypełnione tylko przez rodziców/opiekunów 
prawnych , którzy w trakcie trwania roku szkolnego 202…/202… zdecydują się 
na samodzielny powrót dziecka ze świetlicy szkolnej do domu: 

Oświadczamy, że z dniem ………………. wyrażamy zgodę na samodzielny powrót naszego 
dziecka ………………………………………………………. ucznia klasy ……… ze szkoły i 
bierzemy za to pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczamy, iż nie będziemy St
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formułować roszczeń wobec P u b l i c z n e j  Szkoły Podstawowej im. Państwowej Straży 
Pożarnej w Nowakowie z tytułu samodzielnego    opuszczenia terenu szkoły przez nasze 
dziecko. 

Oświadczamy, że przeprowadziliśmy rozmowę z dzieckiem na temat bezpiecznego poruszania 
się po drogach publicznych. 

Nowakowo, data: ……………………………. 
 
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego: …………………………….. 

 
 

Klauzula informacyjna: 
 

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r 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)- zwane dalej RODO, informujemy, że: 

 
1. Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży 

Pożarnej w Nowakowie, Nowakowo 47, 82-310 Elbląg 2, tel. (55) 231 27 93, e-mail: 
zsnowakowo@wp.pl, reprezentowana przez Dyrektora. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iodoelblag@gmail.com. 
3. Dane będą przechowywane i przetwarzane przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Państwowej 

Straży Pożarnej w Nowakowie przez jeden rok szkolny. 
4.  Celem przetwarzania danych jest umożliwienie Państwa dziecku korzystania z świetlicy szkolnej. 

Przetwarzamy następujące dane: imię (imiona) i nazwisko ucznia, miejsce zamieszkania ucznia, 
imię (imiona) i nazwisko rodziców/opiekunów, adres zamieszkania rodziców/opiekunów, numer 
telefonu kontaktowego rodziców/opiekunów, imię (imiona), nazwiska, numer dowodu osobistego 
oraz stopień pokrewieństwa osoby upoważnionej do odbioru dziecka.. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. c RODO oraz art.6 ust. e 
ust. 1 lit. e RODO w zw. z art. 105 oraz art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (t .j. DZ.U. z 2020r. poz. 910 ze zm.) 

6. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do żądania dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie 
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, a także informacje o prawie wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu przetwarzania 
wskazanego w pkt. 4. Dane osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy, takie jak: imię i 
nazwisko, rodzaj i numer dokumentu ze zdjęciem oraz telefon komórkowy zostały przekazane 
Administratorowi danych przez rodzica /opiekuna prawnego dziecka. 

8. Odbiorcami danych jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Państwowej Straży Pożarnej w 
Nowakowie. 

9. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody mogą Państwo dokonać w formie 
oświadczenia, które można złożyć w świetlicy szkolnej. 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w deklaracji w celu umożliwienia mojemu 
dziecku korzystania ze świetlicy szkolnej. 

 
Oświadczam, że zapoznałem się z poniższą klauzulą informacyjna dotyczącą przetwarzania podanych przeze mnie 
danych osobowych. 

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

(data, podpis rodzica/opiekuna prawnego) 
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