
KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ - rok szkolny 2022/2023 
Szkoła Podstawowa nr 97 im. Polskich Noblistek w Warszawie  

 
I.  Informacje o uczniu 

Imię i nazwisko dziecka  
Klasa 
 

Adres zamieszkania 
dziecka 

 

Imię i nazwisko 
matki/prawnej 
opiekunki oraz  
numer telefonu 

 

Imię i nazwisko 
ojca/prawnego 
opiekuna oraz 

 numer telefonu 

 

II. Uzasadnienie zapisania dziecka do świetlicy (podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe, Dz. U. 

z 2017 r., poz.59) 

a) czas pracy rodziców: TAK/NIE* 

b) inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole. Proszę wpisać jakie? 

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

 

III. Informacja rodziców o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko (proszę wybrać odpowiedź): 

a) Dziecko może samodzielnie opuszczać świetlicę (należy wypełnić odpowiedni załącznik). 

b) Zobowiązuję się do odbierania dziecka ze świetlicy do godziny 17.30. 

c) Upoważniam następujące osoby do odbierania mojego dziecka ze świetlicy: 

  

Osoby upoważnione do odbioru dziecka, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

(oświadczenie w załączniku wypełnia każdy dorosły wpisany do tabeli): 

 

L.p Imię i nazwisko Telefon kontaktowy Stopień pokrewieństwa 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka od 

momentu jego odbioru ze świetlicy przez upoważnioną osobę.  

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

Data    Podpis matki/prawnej opiekunki   Podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

Należy wypełnić załączniki w przypadku upoważnienia do: 

a) samodzielnego wyjścia dziecka (stałego) – zał. nr 1, 

b) samodzielnego wyjścia dziecka (jednorazowego) – zał. nr 2, 

c) stałego odbierania dziecka przez osobę niepełnoletnią – zał. 3, 

d) jednorazowego odebrania dziecka przez osobę niepełnoletnią – zał. 4, 

e) jednorazowego odebrania dziecka przez osobę dorosłą – zał. 5, 

f) zwolnienia dziecka na zajęcia dodatkowe prowadzone przez instruktorów z zewnątrz – zał. 6 

Wszystkie załączniki są dostępne na stronie internetowej szkoły (zakładka świetlica) oraz u wychowawców świetlicy. 

 



IV. Warunkiem wydania dziecka ze świetlicy szkolnej osobie upoważnionej jest potwierdzenie jej tożsamości przez 

nauczyciela świetlicy (osoba okazuje dokument ze zdjęciem). Dziecko do lat 7 może być odbierane wyłącznie przez 

osobę pełnoletnią. 

 

 

V. Ważne informacje o dziecku mające związek z jego bezpieczeństwem, wskazówki postępowania w szczególnych 

przypadkach związanych z np. stałą chorobą, uczuleniami i innymi mającymi wpływ na proces opiekuńczy: 

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

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

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

 

VI. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z Regulaminem Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie. 

 

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

Data    Podpis matki/prawnej opiekunki   Podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

VII. Wyrażam/nie wyrażam* zgody na publikację wizerunku mojego dziecka (zdjęcia, filmy, internetowe galerie i portale) 

w zakresie działań podjętych przez szkołę, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 

z 2018r. poz.1000). 
 

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

Data    Podpis matki/prawnej opiekunki   Podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

VIII. Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w wyjściach poza teren Szkoły organizowanych przez 

wychowawców Świetlicy w ramach zajęć (np. spacer, MDK itp.). 

 

 

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

Data    Podpis matki/prawnej opiekunki   Podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

IX. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie podanych przeze mnie danych przez Świetlicę SP nr 97 

w Warszawie, w zakresie dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej działalności Szkoły. Administratorem danych 

osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 im. Polskich Noblistek w Warszawie. 

 

 

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

Data    Podpis matki/prawnej opiekunki   Podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

X. Oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej 

w związku z poświadczeniem nieprawdy lub zatajeniem prawdy.  

 
 

 

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

Data    Podpis matki/prawnej opiekunki   Podpis ojca/prawnego opiekuna 

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 

Załącznik do Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy (wypełnia każda 

osoba dorosła podana w karcie zapisu) 
 

 

 

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

Imię i nazwisko        miejscowość, data 

 

 

……………………………………………………………. 

seria i numer dowodu osobistego 

 

 

……………………………………………………………. 

numer telefonu kontaktowego 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

 

W związku z upoważnieniem do odbioru ze świetlicy ……………………………………………………………………………………………………….. 
(imię i nazwisko dziecka) 

 

ucznia/uczennicy klasy ………….. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dowodzie 

osobistym, przez Szkołę Podstawową nr 97 im. Polskich Noblistek w Warszawie, ul. Spiska 1, w celu identyfikacji, jako 

osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze świetlicy. 

INFORMACJA 

Przyjmuję do widomości, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 97 w Warszawie, Inspektorem 

Ochrony Danych jest Agnieszka Falborska - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty – Ochota m. st. Warszawy 

ul. Radomska 13/21 02-323 Warszawa, e-mail: iod@dbfo-ochota.waw.pl  

2. Podane dane osobowe będą przetwarzanie na podstawie niniejszej zgody przez okres trwania upoważnienia. 

3. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż podmioty upoważnione na podstawie stosownych 

przepisów prawa. 

4. Przysługuje mi prawo: 

a) żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych, 

b) do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem, 

c) do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

 

 

 

 ……………………………………………………………………… 

 Data i czytelny podpis  

 

 

 

 

 

 
Podstawa prawna: ustawa z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 

mailto:iod@dbfo-ochota.waw.pl

