
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………. , klasa ………………

Data urodzenia

Adres zamieszkania

Imię i nazwisko matki

Imię i nazwisko ojca

Telefon komórkowy matki

Telefon komórkowy ojca

Inne telefony kontaktowe

 

Dodatkowe informacje o dziecku (alergie, choroby przewlekle) …..……………………………….

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

Oświadczam, że:
1. Matka dziecka/ Opiekunka prawna pracuj/ nie pracuje.1)

2. Ojciec dziecka/ Opiekun prawny pracuj/ nie pracuje.1)

Godziny pobytu dziecka w świetlicy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek

Przed lekcjami od od od od od

Po lekcjach do do do do do

Dziecko ze szkoły może być odbierane tylko przez Rodziców/ Opiekunów lub osoby pisemnie 
przez nich upoważnione. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka 
ze świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście itp.) 
Rodzice/ Opiekunowie muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie z datą i podpisem.
Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.



Dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby:

Imię i nazwisko Seria i numer dowodu osobistego

Dziecko raz odebrane ze świetlicy przez Rodziców/ Opiekunów lub osoby przez nich upoważnione 
znajduje się już pod opieką wymienionych osób i nie wraca do świetlicy.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, wyjście 
ze świetlicy szkolnej w podanych dniach tygodnia i godzinach.
 

Dzień tygodnia Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka 
do domu w wyznaczonych godzinach i dniach.

W wypadku zmiany danych przekazanych w karcie zapisu Rodzice/ Opiekunowie są zobowiązani 
do zgłoszenia zmian w sekretariacie szkoły lub nauczycielowi - wychowawcy świetlicy.

Podpis Rodziców/ Opiekunów dziecka jest równocześnie potwierdzeniem zapoznania się 
z regulaminem świetlicy szkolnej dostępnym na stronie http://sppiekary.szkolna.net/ w zakładce 
Świetlica szkolna →Regulamin świetlicy. Podpis Rodzica/ Opiekuna aprobuje regulamin.
Wypełnioną kartę proszę oddać w sekretariacie szkoły najpóźniej do 2 września 2022r.

Podpis Rodzica/ Opiekuna

1) Niepotrzebne skreślić
2) Podane wyżej dane osobowe są przetwarzane i administrowane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 

(RODO) przez Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Piekarach w celu umożliwienia Państwu odbioru dziecka ze 
świetlicy. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawienia, a także 
sprzeciwu i żądania zaprzestania przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych. W/w dane nie będą podlegały 
udostępnieniu podmiotom trzecim. Klauzula informacyjna znajduje się na stronie szkoły http://www.sppiekary.szkolna.net


