
KARTA  ZAPISU  DZIECKA  DO  ŚWIETLICY 
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  3  IM.  JANUSZA  KORCZAKA   W  SŁUPSKU 

 
I.  Dane osobowe  dziecka: 

Imię i nazwisko dziecka ……………………………………………………ur. …………………w…………………… 

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

Klasa …………………….. 

II. Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów: 

Imię i nazwisko matki ………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………… 

Imię i nazwisko ojca …………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy ………………………………………………………… 

III. Dodatkowe informacje o dziecku (przeciwwskazania, choroby, przyjmowane leki, inne 
mające wpływ na proces opiekuńczy) 

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

IV. Oświadczenie rodziców o sposobie opuszczania świetlicy przez dziecko: 

Oświadczam, że dziecko będzie odbierane ze świetlicy wyłącznie przez niżej wymienione osoby: 
Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa Telefon kontaktowy 

   

   

   
W przypadku odbioru dziecka przez osobę niepełnoletnią bierzemy pełną odpowiedzialność prawną                             
za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru przez wskazaną powyżej osobę 
upoważnioną 
 
…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis matki / prawnego opiekuna  Data i czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna 
 

 
 
W przypadku zgody na samodzielny powrót dziecka do domu rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani  są 
wypełnić poniższe oświadczenie: 

 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielne opuszczenie przez moje dziecko świetlicy szkolnej                  
o godzinie ……………………………. Ponoszę całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka 
podczas jego samodzielnego powrotu ze szkoły do domu. 
 

…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………… 
Data i czytelny podpis matki / prawnego opiekuna  Data i czytelny podpis ojca / prawnego opiekuna 

 
 

Dni tygodnia Godziny przed lekcjami Godziny po lekcjach 

poniedziałek   

wtorek   

środa   

czwartek   

piątek   

 

WAŻNA  INFORMACJA! Dziecko ze szkoły może być odbierane tylko przez rodziców (prawnych opiekunów) lub 
osoby PISEMNIE  przez nich upoważnione. O wszelkich zmianach dotyczących trybu odbierania dziecka ze 
świetlicy (np. odbieranie dziecka przez osobę dotąd nieupoważnioną, samodzielne wyjście dziecka itp.) rodzice 
muszą powiadomić wychowawców świetlicy na piśmie –                    z datą i podpisem. 

Bardzo prosimy o natychmiastowe uaktualnianie wszelkich zmian zawartych w niniejszej karcie. 



 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Niniejszym oświadczam, że : 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 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 (4.5.2016L 119/ 38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i wymogami ustawy o ochronie danych 

osobowych pozostałych osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym przez pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Janusza Korczaka w Słupsku, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków tej placówki w związku z 

realizowaniem przez nią celów statutowych w zakresie działalności na rzecz dzieci, a w szczególności w zakresie tej formy jej 

działalności, z której korzystam ja lub moje dziecko, którego jestem reprezentantem ustawowym. 

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że : 

1. Administratorem danych osobowych Pana/ Pani oraz danych osobowych pozostałych członków Pana/ Pani rodziny i osób 

pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusz Korczaka w Słupsku, ul. Stefana 

Banacha 5, tel. 59) 8431 – 910,      e- mail: sp3slupsk@wp.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku możliwy jest 

pod numerem tel. 59) 8431- 910. 

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku zbiera i przetwarza dane osobowe, na podstawie art. 6 ust.1 lit. C, art. 9 

ust. 2 lit. A ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania 

obowiązków tej placówki w związku z realizowaniem przez nią celów statutowych w przedmiocie działalności na rzecz dzieci, 

określonych w Ustawie- Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r., Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i przepisach 

wydanych na ich podstawie. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt w Szkole Podstawowej nr 3 

im. Janusza Korczaka w Słupsku, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Słupsku. 

5. Ma Pan/Pani prawo do : żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

6. Rodzicom/ uczniom /słuchaczom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych. 

7. Posiadanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku jest wymogiem ustawowym i jest 

obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/ w. 

 

 

Słupsk, dnia ………………………………………….. 

                                                                                         

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

                                                                                               Czytelny podpis rodzica/ prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia 
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