
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Parczewie 

ul. 11 Listopada 90, 21-200 Parczew, tel./ fax (83) 355-12-39 

www.sp1parczew.pl, e-mali: sekretariat@sp1parczew.pl 
 

 

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok 20……./ 20….... 
 

I. Dane osobowe: 

 
Nazwisko i imię 

ucznia 
 

Klasa do której 

dziecko uczęszcza 
 

Data i miejsce 

urodzenia ucznia 
 

Adres zamieszkania 

ucznia 
 

Imiona i nazwiska 

rodziców/ prawnych 

opiekunów 

 

Telefony kontaktowe 

 

Matka: (tel.) 
 

 

Ojciec: (tel.) 
 

Domowy lub inny telefon kontaktowy  

(w razie braku kontaktu z rodzicami/ 

prawnymi opiekunami): 

 

Termin rozpoczęcia 

uczęszczania do 

świetlicy 

 

 

II. Uzasadnienie: 

 

Powód ubiegania się o przyjęcie dziecka do świetlicy – oświadczenia rodziców o braku 

zapewnienia opieki ze względu na: 

 

Pracę zawodową   

w godzinach: 

Matka (podać 

godziny pracy) 

 

 

 

 

 

Ojciec (podać 

godziny pracy) 
 

Inne powody  

do objęcia dziecka 

opieką świetlicową 

 

 

 

 

 

 

III. Dni oraz deklarowane godziny pobytu dziecka w świetlicy: 
 

 stały wymiar godzin od poniedziałku do piątku od godz. …………………. do godz. ……………………… 

 niepełny wymiar w godzinach:  poniedziałek ………………….    …………………. 

wtorek         ………………….    …………………. 

środa         ………………….    …………………. 

czwartek      ………………….    …………………. 

piątek            ………………….    ………………… 

 



Informacje na temat regulaminu świetlicy 
1. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.00 – 16.00 

2. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej doprowadzane są i odbierane przez rodziców/opiekunów z sali 

świetlicowej. Obowiązkiem rodzica/ opiekuna jest każdorazowe poinformowanie wychowawcy 

o zabraniu dziecka ze świetlicy. 

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za dziecko, które zostało przyprowadzone do szkoły, a nie zgłosiło 

się do świetlicy oraz za dziecko nieodebrane po godz. 16.00. 

4.Rodzice zobowiązani są przestrzegać wcześniej zadeklarowanych godzin pobytu dziecka w świetlicy 

oraz odbioru do godz. 16.00. 

5. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy w godzinach jej pracy oraz braku kontaktu z jego 

rodzicami/prawnymi opiekunami  dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom.  

6.Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich 

upoważnione (wyłącznie osoby pełnoletnie). Osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia 

odbioru dziecka wychowawcy świetlicy. 

7. W przypadku odbierania dzieci przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun lub samodzielnego 

powrotu dziecka do domu wymagane jest pisemne oświadczenie rodzica/ prawnego 

opiekuna. Jednocześnie w takim przypadku rodzic/prawny opiekun ponosi odpowiedzialność  za 

bezpieczny powrót dziecka do domu. 

8. Wychowanek ma obowiązek stosować się do ramowego rozkładu dnia obowiązującego w świetlicy 

szkolnej i brać udział w zajęciach organizowanych przez wychowawców (ma prawo do indywidualnych 

zajęć, tylko wtedy jeśli nie przeszkadza nimi innym dzieciom, wychowawcy podczas pracy z grupą, 

a także jeśli nie zagrażają one bezpieczeństwu jego i innych dzieci). 

9. Dzieci korzystające ze świetlicy mają obowiązek przestrzegania zasad higieny wynikających 

z procedur zapobiegania COVID – 19 opracowanych na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji 

Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.   

 

 

Oświadczenie: 

Świadomy -a/ odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych (zgodnie z art. 

233 kodeksu karnego) oświadczam,  że podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

Zobowiązuję się do: 

 zapoznania się i przestrzegania regulaminu świetlicy szkolnej; 

 współpracy z wychowawcami świetlicy w sprawach dotyczących pobytu i funkcjonowania 

mojego dziecka; 

 punktualnego odbierania dziecka. 

 

 

 
Parczew, dnia ……………….. …………………………….. …………………………….. 
     (podpis matki/ prawnego opiekuna) (podpis ojca/ prawnego opiekuna) 

 

 
Data złożenia wniosku oraz podpis osoby przyjmującej wniosek (wypełnia osoba przyjmująca): …………………........ 

 
* W związku z dużym zainteresowaniem opieką świetlicową o przyjęciu decydować będzie informacja, 

czy dziecko wymaga opieki świetlicowej (dzieci obydwojga pracujących rodziców, rodziców samotnie 

wychowujących dzieci oraz dzieci dojeżdżające z innych miejscowości). 



 

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i danych osobowych mojego dziecka 

zgodnie 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  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach: objęcie opieką 

świetlicową.   

……………………………….. 
        (data,  czytelny podpis rodzica) 

 

 

Klauzula Informacyjna: 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych. jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza 

Kościuszki w Parczewie  (adres: ul. 11 Listopada 90 21-200 Parczew, numer telefonu: 83/3551239).  

2)  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu: opieka świetlicowa. 

4) Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.    

5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega 

Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 

profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

Zapoznałem się/ zapoznałam się:  ………………..………………….. 
    (data, czytelny podpis rodzica) 

 

 



 

UPOWAŻNIENIE 
 

 

Ja niżej podpisana / y ……………………………………………………........................ 

Zamieszkała/ y ………………………………………………………………………..… 

 

upoważniam następujące osoby do odbioru mojego dziecka ze świetlicy: 

 

1) Panią / Pana …………………………………………………………………………. 

Zamieszkałą / zamieszkałego …………………………………………………………... 

2) Panią / Pana ………………………………………………………………………… 

Zamieszkałą / zamieszkałego …………………………………………………………... 

3) Panią / Pana …………………………………………………………………………. 

Zamieszkałą / zamieszkałego …………………………………………………………... 

 

Parczew, dnia …………………..…..  …………………………………….. 
          (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
 

Upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej mogą być tylko osoby pełnoletnie. 

W szczególnych przypadkach, gdy dziecko ma być odebrane przez starsze rodzeństwo niepełnoletnie 

wymagane jest dodatkowe oświadczenie pisemne rodzica  na dany dzień.  
 

Oświadczenie 

 

Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………… będzie samodzielnie 

opuszczało świetlicę szkolną w następujących godzinach ……………………………………...... 

Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu.  

 

 

Parczew, dnia …………………..…..  …………………………………….. 
          (podpis rodzica/ prawnego opiekuna) 
 

 

 


