
Szkoła Podstawowa nr 33 w Gdańsku 

 

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

Rok szkolny …………../………….... 

Opieką w świetlicy objęte są dzieci z klas 0 - III, których oboje rodzice pracują. 

 
1. Dane dziecka 

Imię/imiona i nazwisko: 

 

Data urodzenia: 

 

Klasa: 

Adres zamieszkania dziecka: 

 

 

 

     2.  Informacja o rodzicach (prawnych opiekunach) dziecka: 

Imię i nazwisko matki: Imię i nazwisko ojca: 

Telefon kontaktowy matki: Telefon kontaktowy ojca: 

Miejsce i adres pracy matki / numer 

telefonu: 

 

 

Miejsce i adres pracy ojca / numer telefonu: 

 

Zaświadczenie o zatrudnieniu poświadczone przez zakład pracy - stanowi oddzielny dokument   

 

 
3. Numery telefonu do innych osób, które należy powiadomić w razie nagłego wypadku  

i braku możliwości kontaktu z rodzicami: 

Imię i nazwisko: Stopień pokrewieństwa: Numer telefonu: 

Imię i nazwisko: Stopień pokrewieństwa: Numer telefonu: 

 

4. Osoby upoważnione do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej (poza rodzicami): 

Imię i nazwisko: Stopień pokrewieństwa: Numer telefonu: 

Imię i nazwisko: Stopień pokrewieństwa: Numer telefonu: 

Imię i nazwisko: Stopień pokrewieństwa: Numer telefonu: 

Imię i nazwisko: Stopień pokrewieństwa: Numer telefonu: 



5. Oświadczenie rodziców o konieczności zapewnienia opieki świetlicowej:  

 od godz: do godz:  od godz: do godz: 

Poniedziałek   Czwartek   

Wtorek   Piątek   

Środa      

 

6. Uwagi o dziecku  

Wady (słuchu, wzroku, inne): 

 

Uczulenia: 

 

Stałe choroby, dolegliwości: 

 

Funkcjonowanie w grupie (nieśmiałe, odważne, konfliktowe itp.): 

 

Inne: 
 

 

 

7. Jakie są Państwa oczekiwania wobec świetlicy szkolnej: 

 

 
 

 

 

8. Zobowiązania rodziców: 

Zobowiązuję się do: 

1) dostarczenia zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu, 

2) przestrzegania zasady, że odbioru dziecka ze świetlicy mogą dokonać bezpośrednio tylko 
rodzice lub upoważnione pisemnie osoby (wskazane w pkt. 4), 

3) punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy szkolnej - do godziny zakończenia pracy 
świetlicy, podanej we wrześniu 2021 r., 

4) zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Świetlicy.                                           

 
 
 

Poświadczam własnoręcznym podpisem prawdziwość powyższych danych. W przypadku 

jakichkolwiek zmian zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania o tym nauczycieli 
świetlicy. 

 

 

.....................................................                       ..................................................... 
                     Data                                                             Podpis rodzica /prawnego opiekuna 

 

 

 



 

Dane zawarte w karcie zgłoszenia będą objęte tajemnicą przez Dyrektora Szkoły 

zgodnie   rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

INFORMACJA O RODO  

1. Administratorem danych osobowych rodziców i uczniów jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. 
Wodnika 57, 80-299 Gdańsk, tel. 58 340 75 60, fax 58 340 75 62, sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodozso2@gmail.com. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe, innych przepisów prawnych oraz 

na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r.  

4. Celem przetwarzania danych jest możliwość realizacji zadań wynikających z ustawy Prawo Oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz wydanych do nich aktów wykonawczych, a także Statutu placówki. 

5. Dane osobowe uczniów i rodziców będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego 
zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. 

6. Rodzic (opiekun prawny) posiada prawo do dostępu do przekazanych danych osobowych, ich sprostowania 
lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Rodzic (opiekun prawny) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

 

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

              Miejscowość, data                                           Podpis rodzica /prawnego opiekuna 
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