
         KARTA ZAPISU
          SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

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

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Rodzic/opiekun 

Matka  

Ojciec  

Dodatkowe ważne informacje o dziecku (
………………………………………………………
….…….………………………………………………

ODBIERANIE DZIECKA ZE SWIETLICY

 Upoważniamy dodatkowe osoby do odbioru naszego dziecka ze 

l.p. Imię i nazwisko 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za b
odbioru przez wskazaną powyżej, upoważnioną przez nas osobę.

 Oświadczamy że jesteśmy osobami uprawnionymi do przekazania Szkole Podstawowej nr 47 w 
Gdańsku danych osobowych osób wskazanych w 

  Dziecko będzie odbierane przez starsze, 
                                                                                                                                 

 Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za b
odbioru przez rodzeństwo. 

  Wyrażamy zgodę i bierzemy pełną odpowiedzialność praw
do domu (dotyczy  dzieci powyżej 7 lat)

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

Gdańsk, dnia

  

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 47 W GDAŃSK

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

 
………………………………………………………………………

                                                                                                                    

 

DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Imię i nazwisko 

dziecku (np. dotyczące zdrowia, zachowania lub sytuacji rodzinnej)
…………………………………………………………..……………
………………………………………………………………………

ODBIERANIE DZIECKA ZE SWIETLICY: 

osoby do odbioru naszego dziecka ze świetlicy: 

Imię i nazwisko dorosłej osoby upoważnionej do odbioru

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego 
ej, upoważnioną przez nas osobę. 

Oświadczamy że jesteśmy osobami uprawnionymi do przekazania Szkole Podstawowej nr 47 w 
Gdańsku danych osobowych osób wskazanych w Karcie zapisu dziecka do świetlicy. 

Dziecko będzie odbierane przez starsze, niepełnoletnie rodzeństwo ………………
                                                                                                                                                  (imię i nazwisko rodzeństwa)

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od momentu jego 

Wyrażamy zgodę i bierzemy pełną odpowiedzialność prawną za samodzielny powr
dotyczy  dzieci powyżej 7 lat), wyjście ze świetlicy o: (dzień, godzina) .…………

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

Gdańsk, dnia…………………….. 

DZIECKA DO ŚWIETLICY 
W GDAŃSKU 

……………     ……………. 
                            klasa 

Nr telefonu 

 

 

, zachowania lub sytuacji rodzinnej) 
……………………… 
……………………… 

do odbioru 

ezpieczeństwo dziecka od momentu jego 

Oświadczamy że jesteśmy osobami uprawnionymi do przekazania Szkole Podstawowej nr 47 w 
Karcie zapisu dziecka do świetlicy.  

…………………..………………….. 
i nazwisko rodzeństwa) 

ezpieczeństwo dziecka od momentu jego 

za samodzielny powrót naszego dziecka 
…………..........................................  

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



 
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 zapoznałam/łem się i akceptuję powyższe warunki pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.  

……………………………………………..                                                                              ……………..………………………………………. 
    czytelny podpis rodzica                                                                                                           czytelny podpis rodzica 

 
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
  

Ja, niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego 
dziecka.  
Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie oraz że są one zgodne z prawdą. Wiem, że w każdym 
momencie mam możliwość odwołania swojej zgody. 
 
……………………………………………..                                                                              ……………..………………………………………. 
    czytelny podpis rodzica                                                                                                           czytelny podpis rodzica 
 
Oświadczam, że w związku 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 (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych „RODO”) przyjęłam do wiadomości następującą informację:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:  
Szkoła Podstawowa nr 47 , ul. Reformacka 18 80-808  Gdańsk tel.  58 302 03 28 

2. Kontakt do inspektora ochrony danych iodo.47spwop@gmail.com 
3. Cel przetwarzania danych osobowych: realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 

1 f) RODO) - zapewnienie bezpieczeństwa ucznia. 
4. Dane Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie podpisanej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 
5. Dane Pani/Pana mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach 

prowadzonego przez siebie postępowania. 
6. Dane Pani/Pana będą przetwarzane przez Administratora do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody, jednak nie 

dłużej niż do zakończenia roku szkolnego 2019/2020. 
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Skargę w tym zakresie można wnieść w dowolnym momencie, jeżeli uważa Pani/Panu, że powierzone dane osobowe są 
przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisu dziecka  na  świetlicę szkolą. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na jej 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody; 
2) żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  
3) prawo do ich sprostowania;  
4) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
5) prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; 

 
 
………………………………………….                                                                  ……………………………………………………….. 
czytelny podpis rodzica                                                                                                czytelny podpis rodzica 


