
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

na rok szkolny 2020/2021 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 7.00 do 17.00 
 
 

Proszę o przyjęcie do świetlicy szkolnej: 
 
Imię i nazwisko dziecka ............................................................................................................. 

Data i miejsce urodzenia ........................................................................................................... 

Klasa ….................................  Wychowawca ….................................................................. 

 

Adres zamieszkania dziecka ..................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych 

matka.................................................................................  tel. …............................................... 

ojciec ….............................................................................  tel. …............................................... 

Ważne informacje dotyczące zdrowia, zachowania, sytuacji rodzinnej dziecka: 

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

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

 We właściwe pola proszę wstawić znak X: 

□ Oświadczam, że dziecko będę odbierać osobiście lub będzie odbierane wyłącznie 

przez osoby wymienione poniżej: 

Imię i nazwisko Seria i numer 
dowodu osobistego 

Telefon kontaktowy 

   

   

   

   

   

   

   

   
 



□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu, 

wyjście ze świetlicy o godzinie …............................................................................................. 

Jednocześnie informuję, że ponoszę pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót 

dziecka do domu. 

□ Oświadczam, że biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka do domu 

pod opieką osoby niepełnoletniej. 

□ Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem świetlicy szkolnej w SP1                

im. M. Kopernika w Mińsku Mazowieckim. 

□ Oświadczam, że zobowiązuję się odbierać dziecko ze świetlicy do godziny 17.00. 

□ Oświadczam, że informacje przedłożone przeze mnie w niniejszej karcie zgłoszenia 

są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

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

  Data i podpis    

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 Zgodnie zart.9 ust.2 lit.a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie               

przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą w Mińsku 

Mazowieckim przy ul. Kopernika 9 podanych wyżej danych osobowych w celu 

przeprowadzenia naboru do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2020/2021. 

 Informujemy, że administratorem danych osobowych będzie Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. 

 Podane dane będą przechowywane przez najbliższy rok szkolny. 

 Dostęp do danych osobowych ma wyłącznie dyrekcja szkoły oraz nauczyciele 

pracujący w świetlicy szkolnej. 

 Informujemy Panią/Pana, że wyrażona zgoda może być w dowolnym momencie 

odwołana. 

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

Data i podpis    


