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Data wpływu 
 

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY- 2021/2022 
w Szkole Podstawowej nr 1  im. TadeuszaKościuszki 

w Niepołomicach ul. Szkolna 3 

UWAGA!!!  

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI, CZYTELNYMI LITERAMI 
 

1. Imię, nazwisko dziecka........................................................................................................ 
2. Data, miejsce urodzenia ………………………………………………………………….. 
3. Klasa w roku szkolnym 2021/2022..................................................................................... 
4. Adres zamieszkania….......................................................................................................... 

…....................................................................................................................................................... 
5.Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych/ osób odpowiedzialnych za odbiór 
dziecka oraz telefon kontaktowy: 
 
Matka….........................................................................telefon.……................................................ 
 Ojciec….........
............................................................... telefon…...................................................... 
 
6. Istotne informacje o stanie zdrowia (inf. o lekach, uczuleniach, itp.)  
…….......................................…….................................................................................................... 
7.Czas pobytu dziecka w świetlicy – należy bezwzględnie przestrzegać wpisanych godzin. 

Dzień tygodnia Od godziny do godziny 
Poniedziałek   
Wtorek   
Środa   
Czwartek   
Piątek   

 
8.Inne osoby upoważnione przez rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka: 

Lp. IMIĘ NAZWISKO 
STOPIEŃ 
POKREWIEŃSTWA 

PESEL LUB NR DOWODU 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     

Jestem świadomy, iż do przetwarzania danych osobowych w/w osób jest niezbędna ich 
zgoda. Brak zgody oznacza brak możliwości odbioru dziecka przez te osoby 
W poniższej tabelce są wymagane podpisy osób  wymienionych w punkcie  8upoważnionych 
do odbioru dziecka. 
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Zgodnie z rozporządzeniem RODO zgadzam się na przetwarzanie moich danych 
osobowych potrzebnych dla celów szkolnych i świetlicowych. 

1.  5.  
2.  6.  
3.  7.  
4.  8.  

 
9.Samodzielne opuszczanie świetlicy (dotyczy dzieci, które ukończyły 7 lat): 
Proszę właściwe podkreślić: wyrażam zgodę/nie wyrażam 
na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o wyznaczonej godzinie i biorę pełną 
odpowiedzialność za dziecko w momencie opuszczenia przez nie świetlicy. ( Należy podać dzień 
tygodnia i godzinę wyjścia): 
Dzień tygodnia Godzina Dzień tygodnia Godzina 

    
    
    
    
    

 
Oświadczenia 

 Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka 
o jego stanie zdrowia/niepełnosprawności. 

 Oświadczam, iż wyrażam/nie wyrażam* zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w 
zajęciach, konkursach imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy 
świetlicy. 

 Oświadczam, iż pracuję: 
w pełnym / niepełnym wymiarze godzin: * w pełnym / niepełnym wymiarze godzin: * 
 
………………………………………… 
Podpis matki/opiekuna prawnego 

 
………………………………………… 
Podpis ojca/opiekuna prawnego 

*-  właściwe pokreślić 
 
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
Zbiór danych wykorzystywany jest wyłącznie w celach związanych z działalnością świetlicy na 
okres danego roku szkolnego.  

 
Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z 

przysługującym mi prawem dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania 
zgody na ich przetwarzania w każdym czasie, jak również, że podanie danych było dobrowolne. 
 
Niepołomice, dnia..................................           Niepołomice, dnia................................. 
 
…………………………………………               ………………………………………… 
Podpis matki/opiekuna prawnego   Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 



3 
 

  
 
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW: 
 

Oświadczam,  że zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy szkolnej, który 
znajduje się na stronie szkoły w zakładce „świetlica”.  
 
…………………………………………………………… 
Podpis rodziców / opiekunów prawnych 
 

 
UWAGA! 

Oddanie karty niekompletnej i nie w terminie skutkować będzie nieprzyjęciem 
dziecka do świetlicy  
 

Drogi rodzicu/opiekunie prawny dziecka/ 
 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka  
informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 1 im Tadeusza 
Kościuszki (adres: 32-005 Niepołomice ul. Szkolna  3 tel.: 12 291 11 54, e-mail: sekretariat@sp1niepolomice.pl. 
Kontakt z naszym IOD umożliwiamy pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres 
pocztowy placówki.  

2. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań : 
 dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych 
 promocji jednostki, 

3. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, ich sprostowanie, żądanie ograniczenia 
przetwarzania i usunięcia danych (nie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa, które 
musimy wypełnić lub też w interesie publicznym), wniesienie sprzeciwu (dane przetwarzane w interesie 
publicznym), cofnąć zgodę na przetwarzanie danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody. 

4. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa).  

5. Szersze informacje na temat przetwarzania danych przez naszą placówkę uzyskają Państwo na stronie 
internetowej placówki pod adresem www.sp1niepolomice.pl w zakładce świetlica oraz na tablicy ogłoszeń w 
głównych holu budynku szkoły  

 


