
Szkoła Podstawowa im. Leopolda Węgrzynowicza w Dobrej 

 

Grupa*………………………..…………..              Opiekun*………………………………………………………………. 

KARTA POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ    

Rok szkolny 2021/2022 

Deklaruję, że moje dziecko 

…………………………………………………………………………….  ………………………………… 
(nazwisko i imię dziecka)                (klasa) 

będzie korzystało z zajęć w świetlicy szkolnej w następujących godzinach: 

Dzień 
tygodnia 

Godziny pobytu dziecka w świetlicy 
Uwagi 

przed lekcjami po lekcjach 

Poniedziałek od ……... do ……...  

Wtorek    

Środa    

Czwartek    

Piątek    
 

Zaznaczyć właściwe: 

           będę odbierać dziecko osobiście (lub inne upoważnione, pełnoletnie osoby); (należy 

podać imię i nazwisko osoby, stopień pokrewieństwa, numer dowodu osobistego): 

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

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

wyrażam zgodę, aby dziecko wracało do domu samo i biorę odpowiedzialność za 

jego powrót ze szkoły do domu 

 

dziecko będzie korzystać z zorganizowanego odwozu   
 

Upoważniam niepełnoletnie rodzeństwo dziecka (ucznia S.P. w Dobrej) do odbioru 

mojego dziecka i biorę odpowiedzialność za jego powrót ze szkoły do domu 

należy podać imię, nazwisko i klasę upoważnionego ucznia) 

………………………………………………………………………  

Uwagi i prośby: 

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

Wyrażam/y zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych naszych       
i dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka  wyłącznie w celach związanych           
z przyjęciem i pobytem naszego dziecka w świetlicy szkolnej. Jednocześnie oświadczam/y, że 
zostałem/am/zostaliśmy poinformowani o przysługującym mi prawie dostępu do treści 
moich/naszych danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie                
w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.  
Podstawa prawna: 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / Dz. Urz. UE L z 2018 r. nr 127/2/ 
 

Fakt zapisania dziecka do świetlicy należy zgłosić wychowawcy klasy.  
UWAGA! Do świetlicy dziecko przed lub po zakończonych lekcjach zgłasza się samo.             
W przypadku nie zgłoszenia się dziecka do świetlicy, odpowiedzialność za dziecko ponosi 

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,42,42,5009,,20180523,sprostowanie-do-rozporzadzenia-parlamentu-europejskiego-i.html


rodzic. Dziecko może być wcześniej zwolnione z zajęć świetlicowych na podstawie 
pisemnej prośby rodzica lub osobistego odbioru dziecka przez rodzica lub osobę 
upoważnioną wpisaną w karcie pobytu. Polecenia ustne wydane dziecku ze względów 
bezpieczeństwa nie będą respektowane. 
 

Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z regulaminem świetlicy i akceptuję przyjęte  
w świetlicy zasady. 
 
Dobra, dn. ………………………………………………..  ………………………………………………… 

             podpis rodzica 


