
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

Proszę o przyjęcie……………………………………………………………………………… Ucznia klasy ……………………………………….. 

   (imię i nazwisko ucznia) 

Do świetlicy szkolnej w następujących dniach i godzinach: 

(dzieci w świetlicy szkolnej objęte są opieką po lekcjach do godziny 16) 

Dzień tygodnia Od godz.  Do godz. Od godz. Do godz. 

poniedziałek     

wtorek     

Środa     

Czwartek     

Piątek      

 

Kontakt z rodzicami (opiekunami dziecka) 

Imię i nazwisko telefon 

  

  
  

  

 

UPOWAŻNIENIE 

Upoważniamy n/w osoby powyżej 12-tego roku życia do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej 

Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Telefon uwagi 

    

    

    
 

OŚWIADCZENIE 

Wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie szkoły przez moje dziecko po zajęciach świetlicowych w 

następujących dniach i godzinach: 

Dzień tygodnia godzina 

Poniedziałek  

Wtorek  

Środa  

Czwartek  

Piątek   
  

         …………………………………………………….. 

         (podpis rodzica/opiekuna prawnego) 



UWAGA!  Za bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice/ opiekunowie prawni lub inne 

upoważnione osoby. Osobom w stanie nietrzeźwym lub budzącym jakiekolwiek wątpliwości- uczeń nie zostanie 

przekazany! 

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów  

Szkoła Podstawowa w Ziminie 

 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii 

Europejskiej PL)     

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczniów  jest Szkoła Podstawowa w Ziminie, Zimin 3, 63-006 Krerowo, 

tel. 61 8176055 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Z Oddziałami Przedszkolnymi w Ziminie 

możliwy jest pod numerem tel. nr. 608 637 298 . 

3. Dane osobowe uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ,c ogólnego rozporządzenie j/w o 
ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo 
oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 
września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, 
opiekuńczych  i wychowawczych w placówce. 

4. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Rodzicom uczniów/opiekunom prawnym przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
oświatowego j/w. 

 

 

 

Data i czytelny podpis 

 Rodzica/Opiekuna Prawnego 

 

 

 

 


