
          KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY 

 

 
Proszę o przyjęcie .............................................. .................. ur. dnia ............... …....... 
    (imię i nazwisko dziecka) 

do świetlicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 

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

Imiona i nazwiska Rodziców (Opiekunów) ............................................................ ………… 

Nr telefonu do kontaktu……………………………………………………………………………. 

Świadomy o odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji oświadczam, że pracuję                                                        

                                                      TAK NIE                                  TAK NIE    

DATA :                                 podpis ojca (opiekuna)         podpis matki (opiekunki) 

 

 

Świetlica jest czynna od godz. 6.30 do 17.00 

W szczególnych okolicznościach, jeśli Rodzic nie będzie w stanie odebrać dziecka w godzinach pracy 

świetlicy, zobowiązany jest powiadomić o tym szkołę. Dziecko po godz. 17.00 pozostaje na terenie szkoły 

i oczekuje na Rodzica pod opieką nauczyciela. 

 

Proszę wypisać dane osoby, jeżeli dziecko będzie odbierane przez inne osoby niż Rodzice; 

Lp. Imię i nazwisko  
numer dowodu 

osobistego 

Stopień 

pokrewieństwa 
numer telefonu 

1     

2     

3     

4     

 

 

W związku z licznymi prośbami informujemy, że w sytuacjach wyjątkowych, kiedy nie jest możliwe 

osobiste odebranie dziecka, zezwala się na wypuszczanie ucznia ze świetlicy szkolnej na osobisty telefon 

Rodzica. Warunkiem wypuszczenia będzie: ukończone 7 lat przez dziecko i podanie numeru telefonu, który 

będzie  przez nauczycieli świetlicy weryfikowany. Po takim telefonie uczeń zostanie wypuszczony ze 

świetlicy i od tego momentu Rodzic (opiekun) przyjmuje całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo 

swojego dziecka. 

Proszę podać numer do weryfikacji 

…………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                  

Oświadczam, że zapoznałem się  z REGULAMINEM obowiązującym w świetlicy, który dostępny jest na 

stronie szkoły lub bezpośrednio w świetlicy. 

 

                                                                                                                 Podpisy Rodziców 

  

Proszę aby moje dziecko mogło wychodzić do sklepiku szkolnego, podczas zajęć w świetlicy. TAK NIE 

 

Wszystkie zmiany dotyczące wypuszczania dziecka ze świetlicy należy dokonywać pisemnie. 

  



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych (imię, nazwisko, numer telefonu, 

adres) związanych z prowadzeniem ewidencji osób upoważnionych do odbioru 

dziecka ze świetlicy w roku szkolnym ………………. 

 

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

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM NR 2 W GDYNI 

Informuję, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2 z siedzibą 

w Gdyni przy ul. Staffa 10, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi 

operacje na danych osobowych, 

2. inspektorem danych osobowych u Administratora jest Aleksandra Nodzyńska;  

e-mail: iod.edu@gdynia.pl 

3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu dla którego są zbierane i nie będą 

udostępniane innym odbiorcom bez uzyskania stosownej zgody, 

4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzyskana zgoda na przetwarzanie, 

5. posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego,  

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyrażony w zgodzie na przetwarzanie. 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej. 

 

 

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

 

 


