
DEKLARACJA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

na rok szkolny 2019/2020 

Świetlica czynna jest od pon-pt do godziny 15:30. 
(kartę wypełniają rodzice lub prawni opiekunowie dziecka) 

 

 
Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej mojego dziecka ............................................kl........ 

Data i miejsce urodzenia dziecka: 

 

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

Adres zamieszkania dziecka: 

 

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

Nazwiska i imiona rodziców (opiekunów prawnych): 

 

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

 

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

Aktualne numery telefonów komórkowych do:  1) matki    .................................................... 

                                                                             2) ojca       .................................................... 

 

                    

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

(podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 

Oświadczenie 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na: 

1) Samodzielne wyjście ze świetlicy do domu mojego dziecka o godzinie:  .................. 

2) Dni i godziny, w których dziecko będzie przebywało na świetlicy: 

 

1. Poniedziałek   -  od .....................  do  ................... 

2. Wtorek            -  od .....................  do  ................... 

3. Środa               -  od ....................   do  .................. 

4. Czwartek         -  od ....................   do  ................... 

5. Piątek              -  od .....................   do ................... 

 

3) Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez wymienione osoby: 

 

1) ........................................…........................ 

2)  ................................................................... 

3) .......................................... …..................... 

 

 

Dziecko jedzie do domu autobusem szkolnym   ……………………………… 

        (tak/nie) 

 

 

 



Przyjmuję do wiadomości, że:  

1. Świetlica jest czynna: 

    Klasy I-III    przed lekcjami od 7.00  po lekcjach do 15.30 

    Klasy IV-VIII  przed lekcjami od 7.10  po lekcjach do 15.15 

2. Dzieci odbierane są ze świetlicy osobiście przez rodziców lub przez osoby upoważnione i zgłoszone 

pisemnie w karcie, innym osobom dziecko nie zostanie wydane. Zgoda rodzica (prawnego opiekuna) 

wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez wychowawcę świetlicy. Jednorazowe 

upoważnienie do odbioru dziecka przez inne osoby, nie wymienione wyżej należy przekazać w formie 

pisemnej do wychowawcy świetlicy.  

3. Dzieci będą wychodziły ze świetlicy na zajęcia dodatkowe pozalekcyjne po przyjściu nauczyciela, 

który prowadzi zajęcia i bierze odpowiedzialność od tego momentu za dziecko oraz za jego powrót do 

świetlicy.  

4. Dzieci przebywające w świetlicy należy odbierać osobiście z sali zajęciowej. 

5. Dzieci dojeżdżające przewozami do i z szkoły będą przekazywane pod opiekę i odpowiedzialność 

opiekunowi zatrudnionemu w przewozach. 

6. Pozostałe kwestie dotyczące funkcjonowania świetlicy szkolnej są ujęte w Regulaminie Świetlicy. 

Informujemy, że powyższe dane posłużą do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dziecka. 
 

 

 
Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych na użytek zapisu dziecka do świetlicy szkolnej (zgodnie z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), /Dz. U. UE .L .2016. 

119. 1 (tzw. RODO)/. 
 

 

 

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

                       Data                  podpis rodzica/opiekuna 
              data                                                                                                        (podpis rodziców/prawnych opiekunów dziecka) 


