
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 32 WE WROCŁAWIU 

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.00 

Na podst. art. 105 Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) szkoła podstawowa zapewnia 
zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców/ opiekunów prawnych: 
 
Proszę o przyjęcie mojego dziecka ……………………………………………………..………………….     klasa ....................  
do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021 z powodu ( właściwe zaznaczyć) :  
 

 czasu pracy rodziców 

 organizację dojazdu do szkoły 

 inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki (jakie?)........................................................................................................  

 

Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych 

Matka   
 

nr tel. kontaktowego   
 

Ojciec   
 

nr tel. kontaktowego  

 

Dodatkowe informacje o dziecku ( jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki – np. choroby przewlekłe, w tym alergie) : 

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

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

 

Informacja rodziców /opiekunów prawnych o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy 

I. 1. Dziecko samodzielnie opuszcza świetlicę szkolną TAK / NIE  ( właściwe zakreślić) .  
2. Godzina samodzielnego opuszczenia świetlicy szkolnej :  

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

Godzina 
wyjścia * 

     

* Godzinę wyjścia można podać po zapoznaniu się z planem lekcji.  

 

II. Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez następujące pełnoletnie osoby: 
 

Lp. Imię i nazwisko osoby 
upoważnionej do odbierania 

dziecka ze świetlicy 

Wyrażam zgodę na okazanie dowodu osobistego w celu zweryfikowania 
tożsamości  (podpis osoby upoważnionej) 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

 
 
 



 
III. W roku szkolnym do odebrania dziecka upoważniam osobę niepełnoletnie (legitymacja szkolna do okazania): 

 
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

        
Oświadczam, że: 

1. w przypadku upoważnienia osoby niepełnoletniej do odebrania dziecka biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 
po opuszczeniu świetlicy pod opieką osoby niepełnoletniej; 

2. w przypadku wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót 
dziecka do domu; 

3. wyrażam zgodę na okazanie dowodu osobistego w celu zweryfikowania tożsamości; 
4. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem świetlicy szkolnej i zobowiązuję się do przestrzegania zasad ujętych 

w regulaminie oraz do współpracy z nauczycielami świetlicy; 
5. zobowiązuję się niezwłocznie aktualizować dane kontaktowe oraz godziny pobytu dziecka  w razie ich zmiany (w tym rezygnacja 

z korzystania ze świetlicy szkolnej przez moje dziecko).  
 
Prawdziwość przedłożonych przeze mnie danych w niniejszej karcie potwierdzam własnoręcznym podpisem. Jestem 
świadoma / świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 
_______________________                                                             _______________________________________      
                 data                                       czytelny podpis matki oraz ojca /opiekuna prawnego 

 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w karcie informacji przez Szkołę Podstawową nr 32 we Wrocławiu w zakresie 
działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej placówki. 
 
Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – po przyjęciu do szkoły Zgodnie z art. 13 rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej RODO 

informuję, iż:  

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21, ul. Kłodzka 40,. 50-536 Wrocław, tel. 71 7986942, e-

mail: sekretariat@zsp21wroclaw.pl  

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Marek Adamaszek, z którym można się skontaktować e -mailowo: madamaszek@zontekiwspolnicy.pl oraz 

telefonicznie: +48 608294903  

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych 

każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności placówki oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a 

także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na placówce, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych placówki w 

celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59) takich, 

jak np. prowadzenie świetlicy szkolnej;  

4. Odbiorcami danych osobowych są, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także 

podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.  

5. Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca okresu, w którym uczeń będzie uczęszczał do placówki lub do czasu wycofania 

zgody, zgłoszenia sprzeciwu, a w każdym razie przez okres wskazany przepisami związanymi z wypełnianiem obowiązku prawnego przez 

placówkę.  

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  

7. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

 
 
_____________________                                         _______________________________________      
              data                                           czytelny podpis matki oraz ojca /opiekuna prawnego 

 

mailto:sekretariat@zsp21wroclaw.pl

