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KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 
 

Świetlica szkolna działa na podstawie art. art. 105. 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

 

Niniejszym proszę o przyjęcie mojego dziecka do świetlicy 
w roku szkolnym 2022/2023 

 

Imię i nazwisko ................................................................................................................ 
(proszę wypełnić czytelnie) 

uczennicy/ucznia klasy (w roku szkolnym 2022/2023) ............... 

 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych Numery telefonów 
  

  

  
 
 

I. Dodatkowe informacje o dziecku 
(Jeżeli dziecko wymaga szczególnej opieki - np. alergie, przewlekłe choroby itp.) 

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

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

 
II. Oświadczenie rodziców / opiekunów o sposobie opuszczania przez dziecko świetlicy 

 

Dziecko będzie odbierane ze świetlicy przez następujące osoby: 
 

l.p. 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do odbierania dziecka ze świetlicy 

  Wyrażam zgodę 
na okazanie dowodu 
osobistego lub innego 
dokumentu w celu 
zweryfikowania tożsamości 

Podpis osoby 
upoważnionej 

1.    
    

2.    
    

3.    
    

4.    
    

5.    
    

6.    
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Dziecko może opuścić świetlicę samodzielnie:  
 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

Godzina      

 

Jednocześnie informuję, iż biorę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. 
 

…………………………. 
 

            ……..………………………………………………… 
           Data 

 
             podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

  

OŚWIADCZAM, ŻE: 
 

1. Zapoznałam/zapoznałem się z REGULAMINEM ŚWIETLICY SZKOLNEJ. Zobowiązuję się do 
przestrzegania zasad ujętych w regulaminie oraz do współpracy z nauczycielami świetlicy, 
w celu zapewnienia dziecku właściwych warunków pobytu w świetlicy. 

2. Zobowiązuję się niezwłocznie aktualizować w świetlicy dane kontaktowe w razie ich zmiany. 

3. Przedstawione przeze mnie dane w niniejszej karcie są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

  …………………………. 

 

……………….………………………………………  
          Data 

 
podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 

DODATKOWE OŚWIADCZENIA 
 

WYRAŻAM ZGODĘ na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek mojego dziecka, wykonywanych podczas 
zajęć, uroczystości w świetlicy szkolnej SP 20 im. Orła Białego we Wrocławiu oraz związanych 
z uczestnictwem w konkursach na stronie internetowej szkoły w celach informacyjnych lub promocyjnych 
szkoły. 
 

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

          Data podpisy rodziców /opiekunów prawnych 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych przez moje dziecko (podpisanych 
imieniem i nazwiskiem oraz oznaczeniem klasy) w świetlicy szkolnej SP 20 im. Orła Białego we Wrocławiu na 
stronie internetowej szkoły w celach informacyjnych lub promocyjnych szkoły. 

 

………………………….

 
…………………………………………………………………….     

           Data podpisy rodziców /opiekunów prawnych 
 

 
Powyższe klauzule zgody mają charakter dobrowolny i nie są warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego, ul Kamieńskiego 24, 51-124 Wrocław 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: madamaszek@zontekiwpolnicy.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań świetlicy szkolnej, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A oraz Art. 9 ust 1 lit a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do świetlicy 
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
8) podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa 
9) rodzic zobowiązuje się do przekazania klauzuli informacyjnej osobom uprawnionym do odbioru dziecka 
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