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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA 
DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023 / 2024 

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRZĄSTOWICACH, ul. Szkolna 1, 46-053 Chrząstowice, REGON: 000266867 
(Kartę wypełnia rodzic lub prawny opiekun dziecka) 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.) 
 

I. DANE OSOBOWE 

1.  
Imię i nazwisko 
dziecka: 

  

2.  PESEL dziecka:  

3.  
Klasa (w nowym 
roku szkolnym): 

I 

4.  
Imię i nazwisko 
rodzica/prawneg
o opiekuna: 

  
Numer 
telefonu: 

 

II. INFORMACJE I PROŚBY RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW 
1. Dotyczące zdrowia (alergie, stale przyjmowane leki, niepełnosprawnos c , choroby przewlekłe itp.) 

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

2. Udział w zajęciach pozalekcyjnych ..........................................................................................................................................................................  

3. Inne uwagi ...........................................................................................................................................................................................................................  

III. INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ(proszę zaznaczyć Tak lub Nie) 

1.  
Wyraz am zgodę na samodzielny powro t mojego dziecka do domu ze s wietlicy po 
godzinie ………..…. i ponoszę za nie pełną odpowiedzialnos c . 

❒ Tak ❒ Nie 

2.  
Os wiadczam, z e dziecko będzie odbierane ze s wietlicy przez osoby do tego 
upowaz nione. (Oświadczenie dotyczące odbioru dziecka stanowi odrębny dokument.) 

❒ Tak ❒ Nie 

3.  Os wiadczam, z e dziecko dojez dz a do placo wki autobusem lub busem szkolnym. ❒ Tak ❒ Nie 
 

IV. OŚWIADCZENIE 
1. Os wiadczam, z e rodzice/opiekunowie prawni pracują w godzinach: …………………………….…… (mama), 

…………………………………….. (tata) 
2. Os wiadczam, z e podane w karcie informacje są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Zobowiązuję się 

do informowania o wszelkich zmianach zawartych w niniejszej karcie zgłoszenia w formie pisemnej kierownikowi 
s wietlicy. 

3. Wyraz am zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w sprawach związanych 
z pobytem dziecka w s wietlicy szkolnej na okres roku szkolnego 2023/2024 zgodnie z Rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso b fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 
1781 ze zm.). 

4. Os wiadczam, z e zapoznałem się z regulaminem s wietlicy i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 
5. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do tres ci danych, prawie ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu, prawie do cofnięcia 
zgody (jez eli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodnos c  
z prawem przetwarzania, kto rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wszystkie wymienione prawa 
wymagają pisemnej formy). 

 
……………………………………. 

(Miejscowość, data)  

 
………………………………………………..... 

(Czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna) 
 


