
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Rzeszowie 

na rok szkolny 2022/2023 

 
(KARTĘ WYPEŁNIAJĄ RODZICE LUB PRAWNI OPIEKUNOWIE DZIECKA) 

 

Dane dziecka 

 

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………..….…………. 

 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………..…………….. 

 

Adres zamieszkania dziecka ………………………………………………………………………………..……………… 

 

Telefon domowy……………………………………………………………………………………………..…………….. 

 

Klasa …………………… Wychowawca …………………………………………………………………..……............... 

 

Dane rodziców (prawnych opiekunów) 

 

Imię i nazwisko matki (opiekuna) …………………………………………………..…….. Tel.: …………….…………….. 

 

Miejsce pracy matki (opiekuna) (proszę podać pełną nazwę zakładu pracy, dokładny adres i numer telefonu) 

 

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

 

Godziny pracy ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 
(pieczątka zakładu pracy i podpis osoby upoważnionej) 

 

 

Imię i nazwisko ojca (opiekuna) ……………..……………………………………..…….. Tel.: …………….…………….. 

 

Miejsce pracy ojca (opiekuna) (proszę podać pełną nazwę zakładu pracy, dokładny adres i numer telefonu) 

 

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

 

Godziny pracy ………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 
(pieczątka zakładu pracy i podpis osoby upoważnionej) 

 

Dodatkowe informacje o dziecku ( stan zdrowia, alergie, zainteresowania, itp.) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



Informacje dotyczące pobytu dziecka na świetlicy 

 

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

 

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

 

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

 

Dziecko będzie korzystało z opieki wychowawczej w świetlicy: 

(jeśli dziecko będzie przyprowadzane do świetlicy w godzinach porannych, a następnie po zajęciach lekcyjnych będzie 

w świetlicy oczekiwało na przyjście opiekunów, należy zaznaczyć odpowiedź ze wskazaniem orientacyjnej godziny 

odbierania dziecka) 
 

☐ przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych od godziny………………………………………………………………………. 

 

☐ po zakończeniu zajęć lekcyjnych do godziny…………………………………………………………………………… 

 

☐ tylko w oczekiwaniu na zajęcia pozalekcyjne…………………………………………………………………………… 

 

Orientacyjny czas pobytu dziecka w świetlicy: 

 

Dzień tygodnia Rano Po południu 

Poniedziałek 
  

Wtorek 
  

Środa 
  

Czwartek 
  

Piątek 
  

 

Czy dziecko powinno odrabiać lekcje w świetlicy ? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź) 

☐ Tak ☐ Nie ☐ Jeśli chce 

 

Czy dziecko będzie jadło obiady w szkole ? 

☐ Tak ☐ Nie 

 

Informacje dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy 

 

W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu, prosimy o wypełnienie poniższego oświadczenia: 

 

Zezwalam, aby moje dziecko ………………………………………………………..………. z klasy ……………………... 

wracało do domu samodzielnie w następujące dni tygodni:  

(należy zaznaczyć dzień tygodnia i podać konkretną godzinę, o której dziecko powinno wychodzić ze świetlicy) 

☐ Poniedziałek ………… ☐ Wtorek ………… ☐ Środa ………… ☐ Czwartek ………… ☐ Piątek ………… 

 

Jednocześnie oświadczam, że biorę na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 



Dziecko odbierać będą osobiście rodzice w godzinach pracy świetlicy lub będzie odbierane przez:  
(proszę wypisać wszystkie osoby upoważnione do odbierania dziecka ze świetlicy, wraz ze wskazaniem stopnia 

pokrewieństwa lub rodzaju znajomości oraz serii i numeru dowodu osobistego) 

 

Lp Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
Rodzaj pokrewieństwa lub 

znajomości 

Seria i numer dowodu 

osobistego 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

Ponadto, oświadczam, że: 

 

1) zapoznałem się z Regulaminem świetlicy szkolnej; 

2) zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu świetlicy szkolnej oraz do ścisłej współpracy z personelem szkoły, 

w celu zapewnienia dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy. Podane informacje w niniejszej karcie są 

zgodne ze stanem faktycznym i zobowiązuję się do ich aktualizowania. 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych, danych osobowych Pani/Pana dziecka oraz danych osobowych osób 

upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z siedzibą w Rzeszowie, 

ul. Rejtana 30, reprezentowany przez Dyrektora Szkoły; 

2) Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 jest Pan Tomasz Bodziony - adres e-mail: 

iod3@erzeszow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz dane osobowe osób upoważnionych do odbioru 

dziecka ze świetlicy przetwarzane będą w celu zapisania dziecka do świetlicy szkolnej; 

4) podstawa prawna  przetwarzania danych osobowych: art. 103 ust.1 pkt 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  

- Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996) oraz § 28 Statutu Szkoły Podstawowej nr 30  z Oddziałami 

Integracyjnymi; 

5) Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz dane osobowe osób upoważnionych do odbioru 

dziecka ze świetlicy przechowywane będą przez okres kształcenia dziecka w szkole; 

6) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zapisania dziecka do świetlicy szkolnej; 

9) Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe Pani/Pana dziecka oraz dane osobowe osób upoważnionych do odbioru 

dziecka ze świetlicy nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia w celu zapisania dziecka do 

świetlicy szkolnej: 

☐ TAK ☐ NIE 

 

 

………………………………………………………….. 

Data i czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego) 


