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Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  
w Szkole Podstawowej nr 21 we Wrocławiu w roku szkolnym  20……… /20……… 

 
 
 
Proszę o przyjęcie do świetlicy ………………………………………………………………….................……………...………… klasa ............................. 
                                                                                          (imię i nazwisko dziecka) 
 

 
Data urodzenia dziecka ………………..…....……...…….……r.     miejsce urodzenia …………........…......................………………………………… 
 
Adres zamieszkania dziecka ………………………………………......................………………………………………..........……………………………………… 

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

 
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych dziecka: 

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

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

Adres zamieszkania rodziców/opiekunów ………………….....………………….......…………………………………………………………...................... 

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

 
Telefon kontaktowy do matki / opiekunki prawnej

*
 dziecka .....……………….......................................................................………… 

 
Telefon kontaktowy do ojca / opiekuna prawnego

*
 dziecka .....……………….......................................................................…………. 

 
 
Telefon do zakładu pracy matki / opiekunki prawnej

*
 ………………..................………………......................……………………………………… 

 
Telefon do zakładu pracy ojca / opiekuna prawnego

*
 ………………..................…………………………………………….......................………… 

                                                                                                   
 
Dodatkowe informacje o dziecku (np. choroby, przeciwwskazania) 

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

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

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

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa  Nr 
21 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 we Wrocławiu przy ul. Osobowickiej 127, tel. 71 798 69 28” 
 

Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązani są do uzupełnienia karty oraz aktualizacji danych osobowych  
  
 
 
Data …………………..……………   Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych ……..................................................…………………… 

 

                                                           
*
 niewłaściwe skreślić 

http://www.sp39gliwice.eimperium.pl/dokumenty/kartadziecka.doc
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Oświadczenie  
 
Oświadczam, że:  
 

1. Moje dziecko………………………………………………………................……………..........................….… uczęszczające do świetlicy 
będzie odbierane najpóźniej do godziny 17.00  

 

2. Dziecko będzie odbieranie przez:  
 

a. rodzica /prawnego opiekuna………………………………………………………………………….................……………….......................………………… 
 

b. starsze rodzeństwo  
 

Imię i nazwisko Numer dowodu osobistego                               
lub legitymacji szkolnej 

  

  

 
c. niżej wskazaną osobę 
 

Imię i nazwisko Numer dowodu osobistego 

  

  

  

  

 
Osoby nie wymienione w powyższych tabelach nie będą mogły odebrać dziecka ze świetlicy szkolnej. 
 
3. Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia dziecka do świetlicy dla celów 
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz dla celów związanych z funkcjonowaniem szkoły i 
świetlicy.  

 

5. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczną drogę mojego dziecka do i ze szkoły.  
 

6. Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem szkoły oraz procedurami (dostępnymi na stronie internetowej 
szkoły oraz u nauczycieli świetlicy): 
1. Procedura pobytu dziecka na świetlicy szkolnej w czasie epidemii koronawirusa 
2. Procedura przyprowadzania, odbierania i pobytu dziecka na świetlicy szkolnej 
3. Procedura sprawowania opieki nad dziećmi na terenie Szkoły oraz podczas spacerów i wycieczek poza teren Szkoły 
4. Procedura w przypadku odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji 

lub w wolnym związku 
5. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia, że rodzic / opiekun prawny zgłosił się  po dziecko będąc pod 

wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających 
6. Procedura postępowania w przypadku nieodebrania ze świetlicy szkolnej dziecka (które nie może samodzielnie 

wracać do domu) w godzinach jej otwarcia 
 

 
Data …………………..……………   Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych ……..................................................…………………… 
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Zgody 
 
Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź:  
 
1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych: 
□ Tak  
□ Nie  
 
2. Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka oraz jego prac na stronie internetowej szkoły: 
□ Tak  
□ Nie  
 
 
 
Data …………………..……………   Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych ……..................................................…………………… 

 
 
 
 
 

Dodatkowe informacje  –  organizacja pracy świetlicy 
 

1. Dzieci są odbierane ze świetlicy szkolnej osobiście przez rodziców / opiekunów prawnych lub przez osoby przez nich 
upoważnione i zgłoszone PISEMNIE wychowawcom świetlicy. Innym osobom dziecko nie zostanie wydane.  

 
2. Dziecko może samodzielnie wyjść ze świetlicy po podpisaniu przez rodziców / opiekunów prawnych pisemnej zgody 

na samodzielny powrót dziecka do domu. Należy wskazać konkretną godzinę wyjścia dziecka ze świetlicy a nie 
zakres czasowy (np. „godz. 14:00” zamiast ”po godz. 14:00” lub „godz. 14:00 – 15:00”). 
 

3. Należy odebrać dziecko ze świetlicy sprawnie, tzn. nie przedłużać czasu odbioru, nie dawać dziecku dodatkowego 
czasu na zabawę, nie wychodzić bez dziecka (np. w celu udania się do sekretariatu). 

 
4. Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy ma obowiązek poinformować odpowiedniego wychowawcę świetlicy, że 

odbiera dziecko. 
 

5. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne na podstawie pisemnej informacji od 
rodziców / opiekunów prawnych.  

 
6. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru lub powrotu dziecka do domu informacje w formie pisemnej 

należy przekazać bezpośrednio do nauczycieli świetlicy.  
 
 

 

Data …………………..……………   Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych ……..................................................…………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH                                                                           
DO ODBIORU DZIECKA Z PLACÓWKI 

1. Administratorem Twoich danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 ul. Osobowicka 127, 51-004 Wrocław (dalej: My). 

Kontakt z nami możliwy jest pod mailem: sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl.  

2. Dane kontaktowe do naszego inspektora ochrony danych to: inspektor@coreconsulting.pl albo CORE Consulting, ul. 

Wyłom 16, 61-671 Poznań. 

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu umożliwienia Ci odebrania dziecka z placówki. Podstawą przetwarzania 

danych jest realizowanie zadania wykonywanego w interesie publicznym, jakim jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa 

podopiecznych (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

4. Przetwarzamy Twoje dane w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer i seria dokumentu tożsamości, podpis. Na 

podstawie Twojej zgody natomiast, będziemy dodatkowo przetwarzać Twój numer telefonu. 

Pamiętaj: zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w każdym czasie – bezpośrednio w placówce lub pisząc na 

adres inspektor@coreconsulting.pl. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność działań podjętych przed jej 

wycofaniem. 

5. Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres, na jaki zostało udzielone upoważnienie. Jeśli upoważnienie zostało 

udzielone na okres dłuższy niż okres pobytu dziecka w placówce – wówczas wyłącznie przez okres pobytu.  

6. Twoje dane nie będą podlegały profilowaniu, ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.  

7. Nie udostępniamy na własność Twoich danych żadnym podmiotom komercyjnym. Wiedz jednak, że Twoje dane mogą 

być ujawnione: 

a. firmom utrzymującym i serwisującym nasze serwery informatyczne, 

b. kancelariom prawnym, które wspierają nas w obszarze bieżącej działalności, 

c. firmom obsługującym nas w obszarze IT, w tym serwisującym urządzenia wykorzystywane przez nas w bieżącej 

działalności, 

d. podmiotom utrzymującym oprogramowanie, z którego korzystamy w ramach bieżącej działalności, 

e. w przypadku monitoringu, z którego korzystamy – agencji ochrony. 

Dodatkowo, Twoje dane osobowe w ramach wykonywanych przez nas zadań w obszarze sprawowania władzy publicznej i 

realizacji interesu publicznego, są również udostępniane innym jednostkom organizacyjnym w ramach naszej jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Jeśli jesteś zainteresowany jakie są to podmioty napisz na adres naszej placówki: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 we 

Wrocławiu ul. Osobowicka 127, 51-004 Wrocław bądź skontaktuj się mailowo, za pośrednictwem naszej skrzynki: 

sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl.  

8. Przysługują Ci następujące prawa, w zależności od podstawy przetwarzania Twoich danych: 

a) realizacja interesu publicznego lub sprawowanie władzy publicznej, prawo do żądania dostępu do treści swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 

b) zgoda, prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych do innego administratora. 

9. Odrębnie chcemy Cię poinformować, że masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych.  

10. Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonać poprzez kontakt pod adresem e-mail:  

sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl lub listownie na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 we Wrocławiu ul. 

Osobowicka 127, 51-004 Wrocław.  

11. Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych to masz prawo do 

złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: iod@uodo.gov.pl,  www.uodo.gov.pl).  

 
 

 

Data …………………..……………   Czytelny podpis rodziców/opiekunów prawnych ……..................................................…………………… 
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