
Gdańsk, data……………….……………………………                      

 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W GDAŃSKU 

w roku szkolnym ……………………... 

 

 

1. DANE OSOBOWE DZIECKA   klasa………………………….. 

Imię i nazwisko  

Adres zamieszkania   

Data i miejsce urodzenia  

 

2. DANE DOTYCZĄCE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH  
 

Rodzic/opiekun Imię i nazwisko nr telefonu 

Matka   

Ojciec   

 

3. DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE O DZIECKU ( np.: dotyczące zdrowia lub zachowania) 

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

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

4. ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY 

 Upoważniamy dodatkowe osoby do odbioru naszego dziecka :  

L.P. Imię i nazwisko dorosłej osoby upoważnionej  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

 Dziecko będzie odbierane przez starsze, niepełnoletnie rodzeństwo. Bierzemy pełną 

odpowiedzialność za powrót naszego dziecka ze szkoły pod opieką rodzeństwa. 

( imię i nazwisko rodzeństwa)………………………………………………………………… 

 Wyrażamy zgodę i bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powrót naszego 

dziecka do domu, wyjście ze świetlicy o godzinie/ godzinach ………………………… 

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

(dotyczy  dzieci powyżej 7 lat) 

 

 



 

 

 

5. WARUNKI POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY  

Opracowanie zgodnie z przepisami: Ustawy Oświatowej z dnia 7 września 1991 r, Karty Nauczyciela, Kodeksu  

Rodzinnego i Opiekuńczego oraz Statutu Szkoły Podstawowej nr 47 w Gdańsku. 

 

 Opieką świetlicy szkolnej objęci są uczniowie, których rodzice pracują zawodowo. 

 Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie pisemnych zgłoszeń ( karty zgłoszenia i zaświadczeń 

o zatrudnieniu obojga rodziców). 

 Szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7.00 – 17.00. Rodzice zobowiązani są odebrać 

dziecko do godziny 17.00. Za nieterminowe odebranie dziecka rodzice zobowiązani są wnieść ustaloną 

opłatę na rzecz Rady Rodziców, za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad uczniem. 

 Uczniowie samodzielnie opuszczają świetlicę wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia lub są 

odbierani przez rodziców/opiekunów osobiście. W trosce o bezpieczeństwo dzieci nie będą opuszczały 

świetlicy na telefoniczne prośby rodziców.  

 

                

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję powyższe warunki pobytu dziecka w świetlicy szkolnej. 

        

 

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

                 podpis matki/ opiekuna prawnego                                               podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

 

6. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH   

Podstawa prawna na podstawie RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE L.119 4 maja 2016)  

 Ja niżej podpisany wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę 

Podstawową nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP w Gdańsku, ul. Reformacka 18, która jest 

administratorem tych danych. 

 Dane osobowe będą przetwarzane w celach dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych zgodnie  

z ustawą dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 6. Ust. 1 lit.c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 

 Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami ustawy.  

 Każdy rodzic/opiekun posiada prawo do wglądu danych osobowych dziecka oraz swoich, ich 

sprostowania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

 Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

 

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

                 podpis matki/ opiekuna prawnego                                               podpis ojca/ opiekuna prawnego 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu związanym z funkcjonowaniem SP 

nr 47, które obejmować może  umieszczanie na  stronie internetowej i Facebooku wizerunku dziecka utrwalonego 

na zdjęciach ze świetlicowych uroczystości, imprez lub konkursów umieszczanych w związku z jego 

osiągnięciami lub udziałem w różnych konkursach organizowanych przez SP nr 47 w Gdańsku. 

 

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

                 podpis matki/ opiekuna prawnego                                               podpis ojca/ opiekuna prawnego 


