
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Szkoły Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach 

na rok szkolny 2020/2021 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej 

Imię i nazwisko dziecka…………………….…...……………….............…………………................................ 

Data urodzenia ............................................................................................…………………………………........ 

Adres zamieszkania ......................................................………………………………………………………...... 

Imiona i nazwisko rodziców/opiekunów  …………………………..…………….…………………………….... 

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

Telefony kontaktowe z rodzicami: 

⚫ Matki (opiekunki prawnej)...............................................................…………………………………............ 

⚫ Ojca (opiekuna prawnego)................................................................…………………………........................... 

Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki, inne mające wpływ na proces 

opiekuńczy) 

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

Moje dziecko będzie korzystało ze świetlicy następujące dni  proszę zaznaczyć w tabelce/ 

Poniedziałek    12.50 – 14.30  

Wtorek            12.50 – 14.30  

Środa               12.50 – 14.30  

Czwartek        12.50 – 14.30  

Piątek              12.50  – 14.30  

W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka, informacje w formie 

pisemnej należy przekazać nauczycielowi świetlicy w zeszycie korespondencji. W przepadku braku 

pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło odpuścić świetlicy. Polecenie wydane ustnie 

dziecku, nie będą respektowane.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka na potrzeby świetlicy szkolnej 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. 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o 

prawie wglądu do podanych danych, możliwości ich aktualizowania oraz usunięcia. 

 

Grzegorzowice, dnia ………..………………     …………....………………………………………………. 
podpisy rodziców  

 

 



UPOWAŻNIENIE 

 

My, niżej podpisani, upoważniamy do odbioru ze świetlicy szkolnej naszego dziecka: 

…………………………………………………….……………… ucznia klasy…………. 

(imię i nazwisko dziecka) 

następujące osoby (w tym osoby nieletnie): 

Imię i nazwisko 

 

Stopień pokrewieństwa Nr dowodu osobistego 

1. ………………………………………… 

2. ………………………………………… 

3. ………………………………………… 

4. ………………………………………… 

…………...…..………. 

………..……..……..………

………………..……………

…………..……............... 

……………….…..…

……..………………

…………….. 

…………..………… 

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

…………………………………................................................................................................... 
Czytelne podpisy rodziców  

OŚWIADCZENIA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w powyższym upoważnieniu. Jednocześnie oświadczam, że 

jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz 

możliwości ich poprawiania, sprostowania lub usunięcia. 

1. TAK / NIE* ……………………………………..…………….……………………………………………………………….    

     data i czytelny podpis osoby upoważnionej (z pkt. 1) 

2. TAK / NIE* ………………………………………………………………………………………………………………….    

     data i czytelny podpis osoby upoważnionej (z pkt. 2) 

3. TAK / NIE* ……………………………………………..…….……………………………………………………………….    

     data i czytelny podpis osoby upoważnionej (z pkt. 3) 

4. TAK / NIE* ……………………………………..…………….……………………………………………………………….    

     data i czytelny podpis osoby upoważnionej (z pkt. 4) 

*zaznacz właściwe 

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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. 

 

Klauzula Informacyjna  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w 
Grzegorzowicach z siedzibą w Grzegorzowicach ul. Powstańców Śląskich 22, tel : 32 410 67 25  2. W Szkole 

Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach  został powołany inspektor ochrony danych, 
ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail  iodo@gmina-rudnik.pl. 3. Dane osobowe 

Pana/Pani oraz dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu rekrutacji do świetlicy szkolnej 

i funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2018/2019r . Pełna treść klauzuli dostępna na stronie internetowej szkoły : 

zsogrzegorzowice.com w zakładce RODO. 

 

 

 

 

mailto:iodo@gmina-rudnik.pl


ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DZIECKA ZE ŚWIETLICY DO DOMU   

W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021  

 

Oświadczam ,że wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na samodzielny powrót naszego dziecka  

 

………………………………………………………………. ucznia/ uczennicy klasy ………………………… 
 

do domu i biorę za to pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, iż nie będę wnosić roszczeń wobec szkoły z 

tytułu samodzielnego powrotu dziecka do domu.  
Oświadczam, że przeprowadziłem/ przeprowadziłam rozmowę z dzieckiem na temat bezpiecznego poruszania się po 

drogach publicznych.  
*zaznacz właściwe 
 

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

Data, czytelny podpis matki/ ojca , opiekuna prawnego  

Klauzula Informacyjna  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w 

Grzegorzowicach z dotychczasowymi klasami Gimnazjum z siedzibą w Grzegorzowicach ul. Powstańców Śląskich 22, tel : 
32 410 67 25  2. W Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach z dotychczasowymi klasami 

Gimnazjum został powołany inspektor ochrony danych, ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail  
iodo@gmina-rudnik.pl. 3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu 

rekrutacji do świetlicy szkolnej i funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2019/2020r . Pełna treść klauzuli dostępna na stronie 

internetowej szkoły :  zsogrzegorzowice.comw zakładce RODO.  

 

 

 

 

 

 

ZGODA NA SAMODZIELNE POWRÓT DZIECKA ZE ŚWIETLICY DO DOMU 

 W ROKU SZKOLNYM 2020/ 2021  

 

Oświadczam ,że wyrażam zgodę / nie wyrażamy zgody na samodzielny powrót naszego dziecka  

 

………………………………………………………………. ucznia/ uczennicy klasy ………………………… 
 

do domu i biorę za to pełną odpowiedzialność. Jednocześnie oświadczam, iż nie będę wnosić roszczeń wobec szkoły z 

tytułu samodzielnego powrotu dziecka do domu.  
Oświadczam, że przeprowadziłem/ przeprowadziłam rozmowę z dzieckiem na temat bezpiecznego poruszania się po 

drogach publicznych.  
*zaznacz właściwe 
 

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

Data, czytelny podpis matki/ ojca , opiekuna prawnego  

Klauzula Informacyjna  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Josepha von Eichendorffa w 

Grzegorzowicach z dotychczasowymi klasami Gimnazjum z siedzibą w Grzegorzowicach ul. Powstańców Śląskich 22, tel : 
32 410 67 25  2. W Szkole Podstawowej im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach z dotychczasowymi klasami 

Gimnazjum został powołany inspektor ochrony danych, ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail  
iodo@gmina-rudnik.pl. 3. Dane osobowe Pana/Pani oraz dziecka przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, w celu 

rekrutacji do świetlicy szkolnej i funkcjonowania świetlicy w roku szkolnym 2019/2020r . Pełna treść klauzuli dostępna na stronie 

internetowej szkoły :  zsogrzegorzowice.comw zakładce RODO.  
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