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KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

 

Proszę o przyjęcie mojego syna/córki …………………………………………… klasa ...............  

do Świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej  

w roku szkolnym 2021/2022. 

  

Imię i nazwisko dziecka: 

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

Data i miejsce urodzenia:………………………………………………………………………......... 

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

Tel……………………………………………………………………………………………………  

Imię i nazwisko ojca/prawnego. opiekuna.......................................................................................  

Telefon kontaktowy ojca/prawnego opiekuna……………………………………………………….  

Oświadczam, iż jestem osobą pracującą/ niepracującą*  

Imię i nazwisko matki/prawnej opiekunki ………………………………………………………  

Telefon kontaktowy matki/prawnej opiekunki …………………………………………………..…  

Oświadczam, iż jestem osobą pracującą/ niepracującą*  

Dodatkowe informacje o dziecku ( uczulenia, zastrzeżenia itp.) 

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

„Jestem świadom/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”(Dz.U.2014.poz.7, Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw z późn. zm.)  

 

Czas przebywania dziecka w świetlicy:  

Poniedziałek:  od…………..do……………. 

Wtorek :  od…………..do……………. 

Środa:  od…………..do……………. 

Czwartek: od…………...do…………… 

Piątek : od……………do……………  

 

Świetlica szkolna jest czynna w godzinach 7.30-17.00  

Wyrażam także zgodę na to, aby moje dziecko uczestniczyło w zajęciach, imprezach i 

wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 

Podkowa Leśna, dn........................... 

 

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

(Czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego)   (Czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

* Właściwe podkreślić 



Strona 2 z 3 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – LISTA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA  

 

 

INFORMACJE O ODBIERANIU DZIECKA ZE ŚWIETLICY. 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA 

ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej 

w roku szkolnym 2021/2022 

 

Niniejszym upoważniam wymienione poniżej osoby do odbioru mojego dziecka tj.  

 

............................................................................................................................................................. 
(Imię i nazwisko dziecka) 

 

ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Podkowie Leśnej w roku szkolnym 

2021/2022. Jednocześnie wyrażam zgodę (art. 6 ust 1 lit a RODO) na przetwarzanie moich 

danych osobowych, danych dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka. Upoważnienie 

jest ważne do 30 czerwca 2022 r.  

 

Oświadczam że upoważnione osoby zapewnią dziecku pełne bezpieczeństwo oraz że wraz z 

chwilą odbioru ze Szkoły biorą na siebie odpowiedzialność za dziecko. Przyjmuję do wiadomości, 

że Szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo dziecka pozostającego na terenie Szkoły poza 

godzinami pracy nauczycieli. 

 

 

 Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

do odbioru dziecka 

Rodzaj i numer dokumentu ze 

zdjęciem, który będzie okazywany 

przy odbiorze dziecka 
1. 

  
2. 

  
3. 

  
4. 

  
5. 

  
6. 

  
7. 

  
8. 

  
9. 

  
10. 

  
 

 

 

 

 

 

…………………………………………..   ......................................................... …… 
(data, czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego)   ( data, czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 
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 Upoważniam rodzeństwo, które ukończyło 13 rok życia  

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

 

………………………………………………………………………………………………………  
(Imię i nazwisko rodzeństwa do odbioru dziecka) 

 

Identyfikującego się …………………………………………………………………………………  
(Nr legitymacji, która będzie okazywana przy odbiorze dziecka) 

 

Oświadczam, że będę odbierać dziecko osobiście   



Oświadczam, że wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu. Wyjście ze 

świetlicy szkolnej powinno nastąpić o godzinie …………….. Jednocześnie informuję, że ponoszę 

pełną odpowiedzialność za samodzielny powrót dziecka do domu. Dziecko ma ukończone 7 lat.( 

art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym)  

 

 

Podkowa Leśna, dn.…………………….  

 

 

……………………………………………   ................................................................  
(Czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego)   (Czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną w tym zakresie, dostępną także na 

stronie internetowej www.podkowa-szkola.pl w zakładce RODO oraz że zostałem 

poinformowany, że Administratorem Danych jest Dyrektor Szkoły. Jednocześnie oświadczam, że 

poinformowałem w/w osoby o podanych Jej danych w niniejszym formularzu i stosownych 

oświadczeniach oraz o możliwości weryfikacji Jej tożsamości przy odbiorze dziecka . 

Potwierdzam, że powyższe dane osobowe zostały podane dobrowolnie oraz że wymienione w 

formularzu osoby wyraziły zgodę na przetwarzanie ich zawartych w formularzu danych 

osobowych w celach związanych z zabezpieczeniem procedury odbioru dziecka ze Szkoły i 

zostały poinformowane o przysługujących im prawach.  

Oświadczam, że w przypadku zmiany danych osobowych osób upoważnionych do odbioru 

dziecka podanych w formularzu, zobowiązuję się do ich aktualizacji w ciągu 7 dni. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zapisanie ucznia do świetlicy jest jednoznaczne z 

akceptacją regulaminu świetlicy, zasad zachowania i procedur odbierania i przyprowadzania 

dziecka ( dokumenty dostępne na stronie internetowej www.podkowa-szkola.pl w zakładce 

Świetlica).  

Jednorazowe upoważnienia czy zezwolenia na samodzielny powrót ze świetlicy należy 

przekazywać w formie pisemnej (w dzienniczku dziecka lub przez LIBRUS(wiadomość do 

wicedyrektora ds. klas1-3 i świetlicy)). Jednorazowy odbiór ucznia ze świetlicy szkolnej jest 

również możliwy za pomocą kodu PIN wygenerowanego w dzienniku Librus 

Nauczyciele są zobowiązani do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej dziecko.  

 

 

Podkowa Leśna, dn.…………………..  

 

 

…………………………………………   .................................................................  
(Czytelny podpis matki lub opiekuna prawnego)    (Czytelny podpis ojca lub opiekuna prawnego) 
 

 

Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie do dn. 28.05.2021 
 
 


