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KARTA ZAPISU DZIECKA NA ŚWIETLICĘ  
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I INFORMACJE O DZIECKU** 

Imię i nazwisko dziecka/klasa  

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki  

Numer telefonu matki/prawnej opiekunki  

Imię i nazwisko ojca/prawnego opiekuna  

Numer telefonu ojca/prawnego opiekuna  

 
II DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU** 

1. Informacja o stanie zdrowia dziecka (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki i inne mające 

wpływ na proces opiekuńczo – wychowawczy): 

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

2. Czas przewidywalnej obecności dziecka w świetlicy szkolnej: 

Dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

Czas pobytu 
(od – do) 

     

 

3. Informacja o sposobie odbierania dziecka ze świetlicy: 

 dziecko na moją odpowiedzialność wychodzi ze świetlicy samodzielnie  

 
dziecko będzie odbierane przez rodzica/prawnego opiekuna lub osoby upoważnione 

 
III UPOWAŻNIENIE** 

          Ja, niżej podpisana/podpisany* upoważniam do odbioru ze świetlicy mojego dziecka 
 

 …………………………………………………… następujące osoby: 
                                     (imię i nazwisko dziecka) 

 

1. ..................................................................    ................................    ................................................         
                                        (imię i nazwisko)                                                (stopień pokrewieństwa)                  (seria i numer dowodu osobistego) 

  

2. ..................................................................    ................................    ................................................         
                                        (imię i nazwisko)                                                (stopień pokrewieństwa)                  (seria i numer dowodu osobistego) 

   

3. ..................................................................    ................................    ................................................         
                                        (imię i nazwisko)                                                (stopień pokrewieństwa)                  (seria i numer dowodu osobistego) 

   

4. ..................................................................    ................................    ................................................         
                                        (imię i nazwisko)                                                (stopień pokrewieństwa)                  (seria i numer dowodu osobistego) 

   

5. ..................................................................    ................................    ................................................         
                                        (imię i nazwisko)                                                (stopień pokrewieństwa)                  (seria i numer dowodu osobistego) 

   
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

     ............................................................................... 
                                                             (data, czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 
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IV OŚWIADCZENIE 

Ja, niżej podpisana/podpisany*, świadoma/świadomy* odpowiedzialności karnej, oświadczam, iż 
podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie w/w danych osobowych zgodnie 

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu właściwej realizacji zdań 

opiekuńczo – wychowawczych w świetlicy szkolnej, zachowując jednocześnie prawo dostępu do swoich 

danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu*** 

Oświadczam również, że zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem świetlicy i zobowiązuję się do 

jego przestrzegania, a także ścisłej współpracy z wychowawcami w celu zapewnienia dziecku 

bezpieczeństwa oraz jak najlepszych warunków pobytu. 

 

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

                                                                   (data, czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 

 

V INFORMACJE DODATKOWE 
1. W razie nieodebrania dziecka ze świetlicy w godzinach jej pracy (tj. od 6.30 do 17.00) oraz braku 

kontaktu rodzicami/prawnymi opiekunami, dziecko może zostać przekazane pod opiekę 

odpowiednim organom. 
2. Nauczyciel – wychowawca świetlicy odpowiada za dziecko od chwili jego przybycia do świetlicy. 

3. Wyjść ze świetlicy może tylko i wyłącznie dziecko posiadające pisemną zgodę rodziców/prawnych 

opiekunów na samodzielny powrót do domu. Zgoda rodzica/prawnego opiekuna* wyrażona 

telefonicznie nie będzie uwzględniana przez nauczyciela – wychowawcę świetlicy. 
4. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców/prawnych opiekunów lub przez 

osoby do tego pisemnie upoważnione. Innym osobom dziecko nie zostanie wydane. 

5. Wszelkie zmiany dotyczące osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej lub ich 
danych osobowych mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej i przekazywane bezpośrednio 

nauczycielowi – wychowawcy świetlicy. 

6. Nauczyciele – wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy przyniesione przez 
dzieci na świetlicę np. zabawki. 

7. Pozostałe kwestie funkcjonowania świetlicy szkolnej zawiera Regulamin świetlicy. 

 
 

............................................................................... 
                                                                        (czytelny podpis rodziców/ prawnych opiekunów) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

*  Niepotrzebne skreślić 

** Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, by umożliwić dziecku korzystanie z zajęć opiekuńczo – 
wychowawczych w świetlicy szkolnej. 

*** Klauzula informacyjna w pełnym brzmieniu znajduje się na internetowej stronie szkoły pod adresem: 

spi11.tarnow.pl 


