
Karta zgłoszeniowa do świetlicy Szkoły Podstawowej nr 12 

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Tarnowskich Górach 

na rok szkolny 2019/20 

 

I. Dane osobowe: 

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

2. Data urodzenia……………………… klasa………………………………… 

3. Adres zamieszkania…………………………………………………………… 

II. Dane rodziców/ opiekunów: 

1. Adres zamieszkania………………………………………………………………… 

2. Miejsce pracy potwierdzone pieczątką zakładu oraz podpisem 

 

Matka Ojciec 

Miejsce zatrudnienia………………………… 

Telefon osobisty……………………………… 

Telefon do pracy……………………………… 

Miejsce zatrudnienia………………………… 

Telefon osobisty……………………………… 

Telefon do pracy……………………………… 

 

III. Godziny przebywania dziecka w świetlicy 

 Pn Wt Śr Cz Pt 

godziny      

 

IV. Informacja o odbieraniu dziecka ze świetlicy 

1. Pod opieką osoby dorosłej  
Dziecko będzie odbierane wyłącznie przez niżej wymienione osoby 
a.…………………………………………………………………………………………

b………………………………………………………………………………………… 

c………………………………………………………………………………………… 

d…………………………………………………………………………………………                                         

 

Podpis rodzica 

2. Samodzielnie  
Oświadczam, że wyrażam zgodę na opuszczenie przez moje dziecko świetlicy  

¨ o określonej w punkcie III (tabela) godzinie  
¨ o dowolnej porze 

i samodzielny powrót do domu. Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną 
odpowiedzialność za powrót dziecka do domu. 
 

Podpis rodzica 

 



V. Ważne informacje o stanie zdrowia dziecka (choroby, alergie, itp.)                  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

VI. Ważne informacje. 

1. W przypadku jakichkolwiek zmian w sposobie odbioru dziecka, informacje  
w formie pisemnej należy przekazać bezpośrednio wychowawcy świetlicy. 

2. Nie będą uwzględniane zwolnienia telefoniczne.  
3. Innym osobom, niż te, które zostały wskazane przez rodziców, dziecko nie 

zostanie wydane. 
4. Samodzielne wyjście ze świetlicy dziecka odbieranego przez rodzica/opiekuna, 

jest możliwe tylko wówczas, gdy zostanie przedłożona pisemna zgoda 
rodzica  na powrót do domu. 

5. Nie wyrażając zgody na samodzielny powrót dziecka rodzic/opiekun 
zobowiązuję się do osobistego odbioru dziecka (przez rodzica lub przez osobę 
upoważnioną we wniosku). Dziecko nie będzie zwalniane „na telefon” rodzica. 

6. Dzieci będą wypuszczane ze świetlicy na zajęcia dodatkowe (pozalekcyjne) 
tylko na podstawie pisemnej informacji rodziców. 

7. Odpowiedzialność wychowawcy świetlicy za dziecko rozpoczyna się z chwilą 
przybycia ucznia do świetlicy. 
 

VII. Oświadczam, że przedłożone informacje zamieszczone przeze mnie w karcie 
są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany w/w informacji 
zobowiązuję się do naniesienia poprawek. 
 
 
 
Data                                                                                  Podpis rodzica/ opiekuna 
 
 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej 
RODO) informuję Panią/Pana, że: 

• administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Zespół Szkolno-Przedszkolny z siedzibą w Tarnowskich Górach 
przy ul. Żeromskiego 64, 42-603 

• naszym inspektorem ochrony danych jest Pan Maciej Korzuch i można skontaktować się z nią przez e-mail : 
biuro@protecton.pl 

• celem przetwarzania danych Pani/Pana dziecka jest przeprowadzenie naboru do szkoły, a podstawą prawną 
przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 150 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59); 

• podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y podać dane osobowe, a konsekwencją 
niepodania danych jest odrzucenie wniosku; 

• dane Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres edukacji w przypadku przyjęcia do placówki lub przez 
okres jednego roku w przypadku nieprzyjęcia – z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe 
(Dz.U. 2017 poz. 59); 

• przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych, do ich sprostowania, do usunięcia, do ograniczenia 
lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

• może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
narusza Pani/Pana prawa lub rozporządzeni 

 
 


